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Legenda

TIN         =    Titannitrid, sloučenina titanu a dusíku

HSS Co   =   Vysoce rychlostní řezná ocel s vyšším obsahem kobaltu přes 5%

HSS        =    High Speed Steel / Vysoce rychlostní řezná ocel

HM         =    Tvrdokov

WS         =    Nástrojová ocel

CV          =    Chrom vanadiová ocel

BIM        =    Bi-metal, ohebný a pevný

HCS        =    High Carbon Steel / Nízkolegovaná nástrojová ocel

HAS        =    High Alloy Steel / Vysocelegovaná nástrojová ocel

              =    10 letá záruka

Technické změny u uvedených artiklů jsou vyhrazeny.

Rozměry, barvy, vyobrazení produktů a popisy v 
katalogu se mohou lišit od originálu.

ILN 8594056350001

DIČ CZ46960783

Na zakoupený produkt wolfcraft vám poskytujeme při použití přístroje výhradně 
v oblasti domácích kutilských prací záruku 10 roků od data nákupu.
Záruka zahrnuje pouze škody na zakoupeném předmětu samotném a pouze takové, 
které se vztahují na materiálové a výrobní vady.
Tato záruka nezahrnuje nedostatky a škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo 
nedostatečnou údržbou. Záruka se rovněž nevztahuje na jevy, způsobené obvyklým 
opotřebením či opotřebení běžným používáním a rovněž nedostatky a škody, 
které byly zákazníkovi při uzavírání smlouvy známé.

Nároky na uznání záruky lze uplatnit pouze po předložení účtenky/dokladu o koupi.

Firmou wolfcraft poskytnuté záruky neomezují vaše zákonná práva spotřebitele 
(podle plnění, odstoupení nebo snížení, náhrady škody nebo výdajů).
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Jsme rodinný podnik s tradicí a zkušenostmi sahajícími 
až do roku 1949
Již 70 let zaujímá společnost wolfcraft GmbH přední postavení coby německo-evropský výrobce 
a dodavatel ručního nářadí a příslušenství pro elektrické nářadí. Úspěšná historie našeho rodinného
podniku, který vždy řídili jeho vlastníci, se začala psát v roce 1949, kdy Robert Wolff firmu založil.
Od té doby se značka wolfcraft stala synonymem pro kvalitu a špičkové výrobní postupy. 
Se 600 zaměstnanci, výkonným vývojovým oddělením a celkovou výrobní plochou 10 500 
čtverečních metrů v obcích Weibern a Malé Dvorníky dosahujeme velké části přidané hodnoty našich
produktů vlastními silami. Díky tomu můžeme prodejcům i koncovým spotřebitelům nabídnout 
kvalitní a ověřené výrobky z jedné ruky. Středobodem našeho zaměření a zároveň i hnacím 
motorem pro naše inovace a úspěchy jsou tradičně uživatelé našich produktů. Při vývoji prodejního
konceptu se stejnou měrou řídíme jak požadavky koncových spotřebitelů, tak stanovenými cíli 
prodejců. 

Jsme silný partner – náš sortiment je vytvořen na základě potřeb 
a má vysokou plošnou rentabilitu
Ke zvýšení prodejních příležitostí a k zajištění optimální plošné rentability nabízíme našim prodejním
partnerům profesionální, softwarem podporované řízení kategorií (Category Management). 
Díky individuálně kombinovatelným základním prvkům sortimentu vám umožníme optimální odbyt.
O specifické plánování sortimentu a zařízení se starají naši prodejní zástupci pracující v rámci 
prodejní organizace, čímž je zajištěna pravidelná výměna informací a názorů zákazníků mezi námi
a obchodem. Neustále tak získáváme nové, cenné impulzy, které nám pomáhají udržovat servis 
a prodeje na vysoké úrovni a nadále je zlepšovat. 

Celoevropská zákaznická služba a poradenství 
Společnost wolfcraft je pěti dceřinými firmami zastoupena v 36 zemích. V Německu a Evropě 
poskytujeme hobby marketům a specializovaným obchodům prostřednictvím našich obchodních
zástupců osobní poradenství a efektivní podporu. Prodejem však pro nás nic nekončí! Každý 
koncový uživatel se může po zakoupení našich produktů spolehnout na profesionální podporu, 
jejíž pracovníci zodpoví všechny otázky a pomohou s řešením potíží. Náš zákaznický tým poskytuje
poradenství v mnoha jazycích. A v případě potřeby převezme záležitost technická zákaznická služba,
takže se řešení nalezne rychle a obchod se vyřizováním záležitosti nemusí zabývat.
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Opěrný kozlík wolfcraft je ideální pomocník pro práce v interiéru!

1 workstand - opěrný kozlík

• tři posuvné upínací čelisti pro křehký materiál
• stavitelné, boční zarážky zamezují sklouznutí materiálu
• výklopné vyložení umožňuje upevnění delších materiálů, ideální pro řezání nebo odložení
materiálu

• skládací, šetří místo pro skladování
• provedení: kompletně smontovaný
• pracovní výška 735 mm
• šířka vyložení: 620 mm
• balení: papírová páska

výklopné vyložení umožňuje upevnění delších
materiálů, ideální pro řezání nebo odložení
materiálu

číslo zboží EAN
4006885...

popis max. zatížení hmotnost

6905000 ...690509 1 workstand - opěrný kozlík 100 kg 3,385 kg

6

1 STOLY PRO STROJE
1.1 Odvalovací / pracovní kozlíky



pevná dosedací plocha slouží jako prodloužení dosedací
plochy pracovního stolu a jako podpěra dlouhých obrobků

kulová dosedací plocha umožňuje snadné podávání a
pohybování obrobkem ve všech směrech, např. při frézování

• využitelný pro všechny obvyklé strojní a dílenské stoly
• k uložení a odvalování dlouhých prken, palubek a desek
• plynule výškově stavitelný
• pevná dosedací plocha slouží jako prodloužení dosedací plochy pracovního stolu a jako podpěra dlouhých obrobků
• uložený podpěrný váleček umožňuje snadný přísun materiálů ve směru zpracování
• kulová dosedací plocha umožňuje snadné podávání a pohybování obrobkem ve všech směrech, např. při frézování
• skládací, šetří místo pro skladování
• šířka vyložení: 300 mm
• balení: papírová páska
• související produkty: 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží EAN
4006885...

popis pracovní výška max. zatížení hmotnost

6102300 ...610231 1 multifunkční opěrný kozlík a podstavec 630 - 1.000 mm 50 kg 5,6 kg

uložený podpěrný váleček umožňuje snadný přísun materiálů
ve směru zpracování

Praktické prodloužení pro řezací a dílenské stoly
• využitelný pro všechny obvyklé strojní a dílenské stoly
• plynule výškově stavitelný
• uložený podpěrný váleček umožňuje snadný přísun materiálů ve směru zpracování
• skládací, šetří místo pro skladování
• provedení: kompletně smontovaný, svařený
• šířka vyložení: 300 mm
• balení: papírová páska
• související produkty: 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží EAN
4006885...

popis pracovní výška max. zatížení hmotnost

6119973 ...611993 1 podstavec 640 - 1.000 mm 60 kg 3,9 kg
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Přednosti výrobku:
• víceúčelové použití pro všechny projekty, zejména ve vnitřní výstavbě
• odsávací zařízení pro bezprašnou práci
• stabilní a bezpečné díky příčným rozpěrám a výškově 

nastavitelným nohám
• mobilní a šetřící místo díky rychlosklápěcímu systému
• kompatibilní téměř s jakoukoli ruční kotoučovou pilou, 

přímočarou pilkou, horní frézkou, kapovací a pokosovou pilou
• vhodné pro ruční kotoučové pily s rozpěrným klínem 

nebo bez něj
• podle DIN EN 62841

Rozsah dodávky:
• stůl s pracovní deskou z MDF, skládacími nohami, 

strojovou deskou a ochranným krytem
• zapojovací kleště, svěrák
• bezpečnostní spínač
• 4 plastové upínací svěrky
• 3 vložky pro stolní kotoučovou pilu, vedenou ruční 

kotoučovou pilu a horní frézku / přímočarou pilku
• vodicí lišta
• 2 vkládací kroužky 15 a 25 mm pro horní frézku
• úhlová a podélná zarážka
• úhlová zarážka pro vodicí lišty

Technické údaje:
• použití ručních kotoučových pil:
• s rozpěrným klínem, do hloubky řezu max. 70 mm, průměru řezacího listu 200 mm a uvedeného max. rozměru základní desky 

(viz piktogram); použití pouze s odpovídající vložkou
• stroje bez rozpěrného klínu lze použít pouze v kombinaci s rozpěrným klínem č. 6916000 (do průměru pilového listu max. 160 mm)

nebo rozpěrným klínem č. 6917000 (průměr pilového listu 161 až 200 mm)!
• pro horní frézky s max. 230 V, max. 1800 W, průměrem základní desky max. 170 mm, 

výškou základní desky max. 20 mm a průměrem frézy max. 27 mm; použití pouze 
s podélnou frézovací zarážkou (č. 6901000)!

• rozměry v rozloženém stavu: š = 1185, h = 757, v = 863 mm
• rozměry ve složeném stavu: š = 1085, h = 757, v = 213 mm
• pracovní plocha: š = 1035, h = 695 mm
• pracovní výška = 863 mm
• průměr upínacích otvorů: 20 mm
• maximální výška opracovávaného kusu: stolní kotoučová pila: 60 mm, 

vodicí lišta: 60 mm
• max. šířka řezu s podélnou zarážkou: stolní kotoučová pila: 570 mm
• max. řezná délka: vodicí lišta: 740 mm
• nosnost: do 120 kg
• hmotnost: 24 kg

1.4 Stoly pro stroje
MASTER cut 2500
Stůl na pilu a pracovní stanice pro všechny práce při vnitřní výstavbě
6 v 1: jeden řezací stůl – šest funkcí
Stůl MASTER cut 2500 lze použít jako pracovní stanici, stolní kotoučovou pilu, vedenou ruční kotoučovou pilu, frézovací stůl, 
stůl pro přímočarou pilku a stůl na kapovací a pokosovou pilu. Tento strojní stůl 6 v 1 je tak navržen na zvládnutí všech prací 
ve vnitřní výstavbě.
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Funkce – stolní kotoučová pila: 
• vhodné pro menší obrobky, které mohou být posunovány 

po stole
• přesné podélné řezy až do šířky řezu 570 mm a délky řezu 

až 740 mm
• přesné úhlové řezy od 0–180° s úhlovou zarážkou
• ruční kotoučové pily bez integrovaného rozpěrného klínu 

lze použít díky dodatečně dostupným rozpěrným klínům 
wolfcraft

Funkce – stůl pro přímočarou pilku: 
• ideální pro zakřivené řezy
• přímá viditelnost na linii řezání
• lehké vedení obrobků ručně

Funkce – stůl pro kapovací a pokosovou pilu: 
• díky multifunkčnímu uspořádání otvorů na desce stolu 

je kompatibilní také se všemi kapovacími a pokosovými pilami

Funkce – vedená ruční kotoučová pila: 
• s vodicí lištou a fixovacími svorkami wolfcraft
• ideální ke krácení velkých panelů a desek díky 80cm 

hliníkovému dorazu
• úhlová zarážka pro vodicí lišty plynule nastavitelná od 0 - 70°, 

s dorazovým jezdcem pro přesné opakované řezy
• hliníková strojní deska umožňuje velice rychlé přestavení 

ze stolní kotoučové pily na vedené řezání s vodicí lištou

6 v 1: jeden řezací stůl – šest funkcí

Funkce – frézovací stůl: 
• příslušenství: podélná frézovací zarážka (č. 6901000) udělá 

z produktu MASTER cut 2500 plnohodnotný frézovací stůl
• výškově nastavitelná strojová deska pro rovné přechody
• Pozor: Frézovací stůl smí být používán jen s podélnou 

frézovací zarážkou!

Funkce – mobilní pracovní stanice: 
• velká pracovní plocha z nárazuvzdorné MDF s upínacími 

a upevňovacími možnostmi
• rychlá montáž stacionárních zařízení, jako jsou vrtačkové 

stojany atd., pomocí upevňovacích zářezů v MDF desce 
• robustní a pevně stojící, stabilní podstavec a výškově 

nastavitelné nohy
• všude použitelný a šetřící místo při skladování
• jednoduchá přeprava díky lehké hliníkové konstrukci

6902612 ...690264 1 MASTER cut 2500 - řezací stůl a pracovní stanice CH

6902000 ...690202 1 MASTER cut 2500 - řezací stůl a pracovní stanice EU kromě GB, IRL, DK

6902506 ...690257 1 MASTER cut 2500 - řezací stůl a pracovní stanice GB, IRL

Číslo zboží Kód EAN 
4006885... Popis Pro
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1.4 Stoly pro stroje
MASTER cut 1500
Univerzální pracovní a strojní stůl podle nejnovějších bezpečnostních předpisů EU.
Umožňuje stacionární práci s kotoučovou pilou, přímočarou pilkou a horní frézkou.

Přednosti výrobku:
• multifunkční pro všechny projekty
• lze použít jako stůl pro okružní pily, přímočaré pily nebo frézovací stůl v kombinaci s podélnou frézovací zarážkou 

(č.zboží 6901000) a pracovní stanici
• nastavitelná hliníková základová strojová deska a jednoduchá montáž strojů
• podstavec s příčnými rozpěrami pro maximální stabilitu; mobilní a skladný díky skládacímu uspořádání
• robustní svěrák z bukového dřeva
• kompatibilní téměř s jakoukoli okružní pilou, 

horní frézkou a přímočarou pilkou

Technické údaje:
• pracovní výška: 865 mm
• max. šířka upnutí / 

s upínacími pracnami: 120 - 620 mm
• plocha stolu: 780 x 500 mm
• MDF deska: 495 x 500 x 23 mm
• strojová deska: 285 × 500 mm 
• pracovní desky z MDF a tlačeného hliníku 
• rozměr postavené: 940 x 640 x 865 mm
• rozměr složené: 640 x 1145 x 195 mm
• hmotnost: 17 kg
• max. zatížení: 200 kg

Obsah dodávky:
1 úhlová zarážka
1 podélná zarážka
1 bezpečnostní spínač
1 svěrák
1 zapojovací kleště
1 ochranný kryt
4 plastové upínky k plochému upínání
2 vkládací kroužky 15 a 25 mm pro horní frézku

pro kotoučovou pilu: s rozpěrným klínem, do max. 70 mm hloubky
řezu, 200 mm průměru řezacího listu 
a rozměru základní desky - viz piktogram 
(bez akumulátorových ručních kotoučových pil) 

Upozornění k obsluze: Při použití rozpěrného klínu č. zboží 6903000
(do 160 mm) nebo č. zboží 6904000 
(160 - 200 mm) lze používat i okružní pily 
bez rozpěrného klínu.

pro přímočarou pilu: všechny
pro horní frézku: s max. 230V, max. 1800 W, max. 170 x 20 mm

průměru základní desky, max. 20 mm výšky 
základní desky a pro max. 27 mm průměr frézy
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6906612 ...690660 1 MASTER cut 1500 - 
dílenský a strojní stůl CH

6906000 ...690608 1 MASTER cut 1500 - 
dílenský a strojní stůl EU ex. GB, IRL, DK

6906506 ...690653 1 MASTER cut 1500 - 
dílenský a strojní stůl GB, IRL

číslo zboží EAN-Code 
4006885... popis pro

Stolní kotoučová pila

Řezací stůl pro přímočarou pilku Mobilní pracovní stanice

4 v 1: stůl pro okružní pilu, pilový stůl, frézovací stůl a pracovní stůl

čislo zb. 6903000
max. ø 160 mm

čislo zb. 6904000
max. ø 200 mm

Frézovací stůl

Pozor:
frézovací stůl smí být
používán jen s podélnou
frézovací zarážkou 
(čislo zb. 690100)!
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paralelní řezy zakřivené řezy

Ideální využití pro přesné práce s přímočarou pilou
Přesný řez díky volnému průhledu, rysce a paralelní zarážce. Díky jednoduchému
řezání ze zadní strany materiálu méně trhá a nechává čisté hrany na viditelné straně obrobku.
• dvě ocelové svorky pro bezpečné upevnění na jakýkoli pracovní stůl s tloušťkou max. 60 mm
• plocha stolu 320 x 300 mm
• pracovní deska: pozinkovaný plech
• pro přímočarou pilu: pilový plátek max 100 mm
• včetně: 1 x podélná zarážka
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6197000 ...619708 1 řezací stůl pro přímočarou pilku 320 x 300 mm

1.6 Vodící systémy

Vodicí systém pro ruční okružní pily
• stroj: pro běžné ruční kotoučové pily s hloubkou řezu 40–70 mm, pilové listy o průměru 130–200 mm a základní desky
o minimálních a maximálních rozměrech uvedených na nákresu

• snadná montáž a přesné vedení podélných i příčných řezů
• gumová chlopeň snižuje nebezpečí vytržení a zároveň označuje hranu řezu, čímž přispívá k vysoké přesnosti řezání
• 2-dílná kolejnice pro rychlou a pohodlnou montáž
• protiskluzová úprava spodní části pro bezpečné umístění
• vysoce kvalitní hliníkové provedení zajišťuje dlouhou životnost
• s řeznou délkou až 1100 mm je ideální ke zkracování dveřních křídel apod.
• balení: karton
• samostatné příslušenství: 6914000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6913000 ...691308 1 FKS 145 - vodicí lišta 1.450 x 242 x 50 mm

12

1 STOLY PRO STROJE
1.4 Stoly pro stroje



• jednoduché a rychlé prodloužení vodicí lišty FKS 145 k práci na velkých obrobcích
• vedení prodlužuje na 2550 mm, s maximální řeznou délkou 2200 mm.
• lze prodloužit také vícenásobně
• 2 kolejnicové spojky pro rychlou instalaci
• vysoce kvalitní hliníkové provedení zajišťuje dlouhou životnost
• balení: karton
• vhodné pro 6913000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6914000 ...691407 1 prodlužovací sada pro FKS 145 1.100 x 190 x 10 mm

Univerzální a přesná - vodicí lišta Wolfcraft FKS 115 je ideálním doplňkem vaší ruční okružní
pily
• stroj: všechny běžně prodávané ruční okružní pily do hloubky řezu 66 mm a základní desku max. 120-200 x 260-385 mm
• pro precizní, rovné a dlouhé řezy
• k přiřezávání a krácení kuchyňských pracovních desek, dveří atd.
• gumová chlopeň snižuje nebezpečí vytržení, zároveň označuje hranu řezu a zaručuje tak vysokou přesnost řezání
• rychlá a pohodlná montáž ruční okružní pily; přesné seřízení je potřeba pouze jednou
• protiskluzová spodní strana a 2 dodané svěrky zajišťují bezpečné umístění
• obrobek je chráněn před poškrábáním základní deskou ruční kotoučové pily, protože stroj nedosedá přímo k obrobku
• včetně: 2 x svěrky
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 6911000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6910000 ...691001 1 FKS 115 - vodicí lišta 1.150 x 242 x 50 mm
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• umožňuje přesné zpracování velkých obrobků
• jednoduché a rychlé prodloužení FKS 115
• délka vedení celkem 230 cm
• lze prodloužit i více než dvěmi lištami
• lze použít pouze spolu s výrobkem č. 6910000!
• obsah:
1 x hliníková lišta
1 x prodlužovací adaptér

• balení: karton
• vhodné pro 6910000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6911000 ...691100 1 prodlužovací sada 1.150 x 220 x 10 mm

1.96 Příslušenství

• pro stacionární aplikace vrtaček
• Euronorm - objímka ø 43 mm
• balení: připevněná na kartě
• vhodné pro 6906000, 6906506,
6906612

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6152000 ...615205 1 držák přístrojů
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Paralelní doraz dělá z MASTER cut plnohodnotný frézovací stůl.
• pro obrobky do 40 mm tloušťky
• pro frézy do 27 mm průměru
• lze použít pouze spolu s výrobkem č. 6900000, 6906000!
• přesně nastavitelný doraz pro perfektní výsledky
• přizpůsobení velikosti frézy díky nastavitelnému dorazu
• bezpečné upnutí podélné frézovací zarážky bez nářadí, díky otočným upínkám
• přípojka pro odsávání prachu
• tip: velké kusy materiálu mohou být podepřeny odvalovacím kozlíkem (např. číslo zb. 6102300)
• balení: karton
• hmotnost: 2,8 kg
• vhodné pro 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6901000 ...690103 1 podélná frézovací zarážka

6903000 6904000

• pro použití ruční okružní pily bez
rozpěrného klínu na stole MASTER cut
1500

• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6906000, 6906506,
6906612

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

6903000 ...690301 1 rozpěrný klín pro pilové kotouče do max. Ø 160 mm

6904000 ...690400 1 rozpěrný klín pro pilové kotouče Ø 161 – 200 mm
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• pro použití ruční okružní pily bez rozpěrného klínu na stole MASTER cut 2500
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6902000, 6902506, 6902612

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

6916000 ...691605 1 rozpěrný klín pro pilové kotouče do max. Ø 160 mm

6917000 ...691704 1 rozpěrný klín pro pilové kotouče Ø 161 – 200 mm
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1 MASTER 700 - upínací a strojní stůl

Předností tohoto výškově nasta-
vitelného dílenského a strojního
stolu je nepřekonatelná vše-

strannost spojená s moderním de-
signem.

• deska stolu z MDF
o tloušťce 19 mm, plynule
natáčitelná v rozmezí 0–70°

• rychlá a bezproblémová montáž

stacionárních přístrojů, jako jsou například kapovací a pokosové pily a vrtačkové stojany
pomocí upevňovacích zářezů v MDF deskách

• nový a stabilní design podstavce ve tvaru písmene Z umožňuje ergonomickou práci ve
stoje i v sedě

• snadné nastavení výšky díky integrované přítlačné pružině
• rychlosklápěcí systém šetří místo při uložení; nohy lze jednoduše zaklapnout pomocí táhla
• včetně 4 upínacích svěrek k upínání plochých i kulatých předmětů
• včetně 2 ochranných měkkých vložek pro kulaté podlouhlé předměty, např. trubky atd.
• se 4 praktickými odkládacími kolíky – oboustranně použitelný, s ostrou pokládací plochou
pro lakovací práce nebo s rovnou protiskluzovou pokládací plochou

• balení: karton
• související produkty: 6102300, 6119973
• samostatné příslušenství: 3036000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Technické údaje

pracovní výška: 780 - 950 mm
max. šířka upnutí/s upínacími pracnami: 130 / 435 mm
plocha stolu: 680 x 390 mm
max. zatížení: 150 kg
upínací systém: kliky, vřetenové přestavení upínacích čelistí
pracovní deska: MDF, natáčitelný 0 - 70°
podstavec: stabilní rychlosklápěcí, integrovaný držák nářadí
rozměr rozložené: 680 x 780 - 950 x 525 mm
rozměr složené: 680 x 960 x 185 mm
hmotnost: 14,5 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6908000 ...690806 1 MASTER 700 - upínací a strojní stůl
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Výškově stavitelný upínací a pracovní stůl

1 MASTER 600 - upínací a pracovní stůl
Pro každou práci odpovídající pracovní
výška. Výškové nastavení umožňuje
ergonomickou práci pro každou
výšku postavy, buď v sedě
nebo ve stoje.
• výškově stavitelný s
pojistkou proti vytažení

• velká plocha stolu díky
vložené desce

• natočitelná deska stolu
s možností průběžného
upevnění od 0-65° na-
bízí nové možnosti pou-
žití

• magnet v MDF desce k
odkládání šroubků a hře-
bíků

• stabilní podstavec s
rychlosklápěcím systé-
mem šetří místo při skla-
dování

• balení: karton
• související produkty: 6102300,
6119973

• samostatné příslušenství: 3036000,
6171000, 6172000, 6174000,
6176000

Technické údaje

pracovní výška: 780 - 950 mm
max. šířka upnutí/s upínacími pracnami: 115 / 435 mm
plocha stolu: 650 x 420 mm
max. zatížení: 120 kg
max. úhel upnutí: 10°
upínací systém: kliky, vřetenové přestavení upínacích čelistí
pomůcka k nastavení: měřítko
pracovní deska: MDF, natáčitelný 0 - 65°
podstavec: stabilní rychlosklápěcí, integrovaný držák nářadí
včetně: 4 x plastové upínky k plochému upínání

2 x dodatečné upínky k upnutí kruhových materiálů
1 x vkládaná deska

rozměr rozložené: 650 x 780 - 955 x 420 - 530 mm
rozměr složené: 650 x 1.065 x 210 mm
hmotnost: 15,1 kg

skládací, šetří místo pro skladování

natočitelná deska stolu s možností průběž-
ného upevnění od 0-65° nabízí nové mož-
nosti použití

plastové upínky k plochému upínání

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6182000 ...618206 1 MASTER 600 - upínací a pracovní stůl
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Univerzální upínací a pracovní stůl

1 MASTER 200 - upínací a pracovní stůl

Robustní, univerzálně použitelný upínací a pracovní stůl: patří k základnímu vybavení dílny a
domácnosti.
• 2 MDF- upínací desky, přední posuvná se 2 vřeteny
• stabilní podstavec s rychlosklápěcím systémem šetří místo při skladování
• integrovaný držák nářadí
• balení: karton
• související produkty: 6102300, 6119973
• samostatné příslušenství: 3036000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Technické údaje

pracovní výška: 800 mm
max. šířka upnutí/s upínacími pracnami: 145 / 365 mm
plocha stolu: 645 x 300 mm
max. zatížení: 180 kg
max. úhel upnutí: 14°
upínací systém: kliky, vřetenové přestavení upínacích čelistí
pomůcka k nastavení: měřítko
pracovní deska: MDF
podstavec: stabilní rychlosklápěcí, integrovaný držák nářadí
včetně: 4 x plastové upínky k plochému upínání
rozměr rozložené: 645 x 800 x 300 - 450 mm
rozměr složené: 645 x 1.205 x 200 mm
hmotnost: 11,9 kg

skládací, šetří místo pro skladování

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6177000 ...617704 1 MASTER 200 - upínací a pracovní stůl
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Příslušenství

• chrání obrobek před poškozením
• s drážkou ve tvaru V pro upnutí kruhového materiálu
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6171000 ...617100 2 x čelisti svěráku

• pro pro všechny pracovní desky s otvorem 20 mm
• plastové upínky k plochému upínání
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6172000 ...617209 4 x upínací čelisti

• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6177000, 6182000,
6902000, 6902506, 6902612,
6906000, 6906506, 6906612,
6908000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6174000 ...617407 4 x plastové čelisti
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• pro pro všechny pracovní desky s otvorem 20 mm
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6176000 ...617605 2 x rychloupínače
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2.3 Dílna přesně podle vašich přání
„Chcete si konečně v dílně udělat pořádek? Chcete si zařídit takovou dílnu, kde se vždy budete cítit dobře? A chcete, aby to navíc 
byla dílna, která vám umožní pracovat ergonomicky a prakticky? Dílenský systém Wolfcraft vám toto vše nabízí!“

Přednosti výrobku:

STABILITA
• pracovní deska z bukového dřeva s tloušťkou 30 mm
• ocelové prvky s tloušťkou 2 mm
• nosnost až 600 kg
• masivní plast
• sada pro upevnění na stěnu
• zásuvky s lehkým chodem o nosnosti až 25 kg

POŘÁDEK
• skříňová přihrádka s vkládacími dny v počtu až 3 ks
• různé velikosti zásuvek
• možnost dalšího rozdělení zásuvek
• systém pro vyjímání zásuvek

INDIVIDUALITA
• k dispozici je více než 100 individuálních kombinací
• možnost kdykoli rozšířit
• volný výběr patek

PŘEPRAVA A VLASTNÍ MONTÁŽ
• systém rychlé výměny stacionárních zařízení
• snadná přeprava, bez neskladného balení, malý počet šroubů
• systém pro rychlou montáž pomocí předmontovaných matic
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Standardní zásuvky 
např. pro šrouby či boxy na vrtáky

Nízké zásuvky 
např. pro utahovací klíče

Způsob uspořádání

Vysoké zásuvky 
pro správné uskladnění strojů

Skříňové přihrádky
pro až tři flexibilně volitelná vkládací dna

Systém pro rychlou výměnu
Rovná pracovní plocha se nevylučuje s integrovaným 
svěrákem nebo stojanem na vrtačku!

• pevné a stabilní upevnění stacionárních zařízení, 
například svěráku nebo stojanu na vrtačku

• maximum volné pracovní plochy díky možnosti 
rychlého odstranění pomocí systému pro rychlou 
výměnu
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Součásti pracovního stolu

• materiál: buk
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6043000 ...604308 1 pracovní deska - buk S 650 x 650 x 30 mm

• materiál: buk
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6044000 ...604407 1 pracovní deska - buk M 1.130 x 650 x 30 mm

• materiál: buk
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6045000 ...604506 1 pracovní deska - buk L 1.610 x 650 x 30 mm
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• obsah:
2 x pár nohou, z pevného jeklu 40 × 40 mm
3 x standardní patky, zásuvné
1 x výškově nastavitelná patka
1 x sada plechových úhelníků

• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6782000 ...678200 1 sada noh

• pro pracovní stůl šířky 650 mm
• obsah: 4 x rozpěry S
• balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6785000 ...678507 1 sada rozpěr S

• pro pracovní stůl šířky 1130 mm
• obsah:
4 x rozpěry M
2 x středové vzpěry malé
2 x středové vzpěry velké

• balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6786000 ...678606 1 sada rozpěr M

• pro pracovní stůl šířky 1610 mm
• obsah:
4 x rozpěry L
4 x středové vzpěry malé
4 x středové vzpěry velké

• balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6787000 ...678705 1 sada rozpěr L
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• výška pracovní plochy 86 cm: 4 patky
• výška pracovní plochy 93 cm: 8 patek
• výška pracovní plochy 100 cm: 12 patek
• individuální volba výšky stolu díky zásuvným patkám
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6067000 ...606708 1 standardní zásuvná patka

• výškově nastavitelná patka pro vyrov-
nání nerovností podlahy až do 40 mm

• balení: s visačkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6068000 ...606807 1 výškově nastavitelná patka

• pro mobilní pracovní stůl
• provedení: s brzdou, řiditelná
• balení: s visačkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6066000 ...606609 1 patka s pojezdovým kolečkem a brzdou, řiditelná

• provedení: zásuvka s lehkým chodem, se systémem rychlého vyjímání
• materiál: z vysoce nárazuvzdorného plastu
• max. zatížení 25 kg
• včetně:
4 x vodítka zásuvky
2 x hliníkové štítky pro popis

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 6071000

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška

6779000 ...677906 2 x zásuvka S 70 mm
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• pro zásuvky S, č. zboží 6779000
• balení: smršťovací fólie s etiketou
• vhodné pro 6779000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6071000 ...607101 2 x zásuvkové přihrádky malé

• provedení: zásuvka s lehkým chodem, se systémem rychlého vyjímání
• materiál: z vysoce nárazuvzdorného plastu s plechovým dnem
• max. zatížení 25 kg
• včetně:
2 x vodítka zásuvky
1 x hliníkový štítek pro popis

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 6072000

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška

6780000 ...678002 1 zásuvka M 140 mm

• pro zásuvky M, č. zboží 6780000
• balení: smršťovací fólie s etiketou
• vhodné pro 6780000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6072000 ...607200 2 x zásuvkové přihrádky velké

• provedení: zásuvka s lehkým chodem, se systémem rychlého vyjímání
• materiál: z vysoce nárazuvzdorného plastu s plechovým dnem
• max. zatížení 25 kg
• včetně:
2 x vodítka zásuvky
1 x hliníkový štítek pro popis

• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška

6781000 ...678101 1 zásuvka L 280 mm
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• pro zásuvky v rámci dílenského systému S a M
• pro uspořádání a zpřehlednění zásuvek
• chytrý a jednoduchý skladovací systém
• snadná výměna boxů a pevné upnutí na nopové rohoži
• materiál: plast
• obsah:
3 x skladovací boxy, 120 x 90 x 50 mm
3 x skladovací boxy, 120 x 120 x 50 mm
3 x skladovací boxy, 240 x 90 x 50 mm
1 x nopová rohož, 390 x 375 mm

• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6790000 ...679009 1 DSP 10 WSS - systém pro uspořádání zásuvek

• pro zásuvky v rámci dílenského systému S a M
• pro uspořádání a zpřehlednění zásuvek
• chytrý a jednoduchý skladovací systém
• snadná výměna boxů a pevné upnutí na nopové rohoži
• materiál: plast
• obsah:
5 x skladovací boxy, 60 x 60 x 50 mm
3 x skladovací boxy, 90 x 60 x 50 mm
1 x skladovací box, 120 x 60 x 50 mm
1 x skladovací box, 90 x 90 x 50 mm
2 x skladovací boxy, 120 x 90 x 50 mm
1 x skladovací box, 180 x 90 x 50 mm
3 x skladovací boxy, 240 x 90 x 50 mm
1 x nopová rohož, 390 x 375 mm

• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6791000 ...679108 1 DSP 17 WSS - systém pro uspořádání zásuvek
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• pro zásuvky v rámci dílenského systému S a M
• pro uspořádání a zpřehlednění zásuvek
• chytrý a jednoduchý skladovací systém
• snadná výměna boxů a pevné upnutí na nopové rohoži
• materiál: plast
• obsah:
5 x skladovací boxy, 60 x 60 x 50 mm
10 x skladovací boxy, 90 x 60 x 50 mm
10 x skladovací boxy, 120 x 60 x 50 mm
1 x skladovací box, 90 x 90 x 50 mm
1 x nopová rohož, 390 x 375 mm

• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6792000 ...679207 1 DSP 27 WSS - systém pro uspořádání zásuvek

• obsah:
1 x dvířka skříňky vč. zámku
2 x vkládací dna pro skříňovou přihrádku

• balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6783000 ...678309 1 skříňová sestava

• lze použít jako boční, zadní nebo dělicí stěnu
• pro lepší vzhled a jako ochrana proti prachu
• u policových skříní jsou zapotřebí k umístění vkládacích polic (3 sady)
• balení: skládací krabice

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6784000 ...678408 1 sestava stěny
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• pro pracovní stůl (1 modul)
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6077000 ...607705 1 vkládací dno

• pro rozšíření pracovního stolu o 1 modul
• obsah:
1 x pár nohou
2 x standardní patky, zásuvné
1 x pracovní deska pro rozšíření stolu včetně spojek

• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6788000 ...678804 1 rozšiřovací sada

• k dodatečnému upevnění pracovního
stolu ke stěně

• pro zvláště vysoké nároky na stabilitu!
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6074000 ...607408 1 nástěnný držák-sada

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6075000 ...607507 1 sada pro spojování desek stolu
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• připevňovací deska k upínání stacionárních přípravků, jako stojanu na vrtačku, svěráku atd.
• rychlá montáž a demontáž pomocí excentrické páky
• balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6065000 ...606500 1 deska nástavce pro rychlou výměnu

Prefabrikované pracovní stoly
Sestavy pracovního stolu v různých velikostech a provedeních. Dodáváno v rozloženém stavu s návodem
k sestavení. Systém pro rychlou montáž: provrtejte pracovní desky, namontujte a zapusťte matice

– stabilní a profesionální pracovní stůl
– nohy z pevného jeklu 40 × 40 mm
– všechny ocelové díly jsou vyrobeny z oceli o tloušťce až 2 mm
– nosnost stolu 600 kg
– pracovní deska z bukového dřeva, tloušťka 30 mm
– zásuvky s lehkým chodem z plastu vysoce odolného proti nárazům, nosnost až 25 kg
– zásuvky lze kdykoli vyjmout, takže si můžete nářadí rychle vzít s sebou na místo použití.
– s výškově nastavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 650 x 650 mm
• obsah:
1 x zásuvka M
1 x skříňka

• hmotnost: 31,8 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8051000 ...805101 1 pracovní stůl, 650 mm, No. 1 650 x 650 x 860 mm
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• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 650 x 650 mm
• obsah:
2 x zásuvka S
1 x skříňka

• hmotnost: 32,8 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8052000 ...805200 1 pracovní stůl, 650 mm, No. 2 650 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 650 x 650 mm
• obsah:
2 x zásuvka M
1 x zásuvka L

• hmotnost: 33,6 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8053000 ...805309 1 pracovní stůl, 650 mm, No. 3 650 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 650 x 650 mm
• obsah: 4 x zásuvka M
• hmotnost: 36,5 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8054000 ...805408 1 pracovní stůl, 650 mm, No. 4 650 x 650 x 860 mm

• provedení: s možností sezení
• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
2 x zásuvka M
1 x zásuvka L

• hmotnost: 45,7 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8060000 ...806009 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 1 1.130 x 650 x 860 mm
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• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
2 x zásuvka M
2 x vkládací dno

• hmotnost: 44,1 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8061000 ...806108 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 2 1.130 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
3 x zásuvka M
1 x skříňka
2 x vkládací dno

• hmotnost: 54,9 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8062000 ...806207 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 3 1.130 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
2 x zásuvka S
2 x zásuvka M
1 x zásuvka L
1 x skříňka

• hmotnost: 56,3 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8063000 ...806306 1 WSS 640 - pracovní stůl, 1130 mm 1.130 x 650 x 860 mm

• provedení: s možností sezení
• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah: 4 x zásuvka M
• hmotnost: 48,6 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8064000 ...806405 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 5 1.130 x 650 x 860 mm
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• provedení: s možností sezení
• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
1 x zásuvka M
1 x skříňka

• hmotnost: 43,9 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8065000 ...806504 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 6 1.130 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
2 x zásuvka S
1 x zásuvka M
2 x skříňka

• hmotnost: 54,5 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8066000 ...806603 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 7 1.130 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
2 x zásuvka S
4 x zásuvka M
1 x skříňka

• hmotnost: 59,2 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8067000 ...806702 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 8 1.130 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
6 x zásuvka M
2 x vkládací dno

• hmotnost: 58,7 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8068000 ...806801 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 9 1.130 x 650 x 860 mm
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• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah: 8 x zásuvka M
• hmotnost: 62,1 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8069000 ...806900 1 WSS 680 - pracovní stůl, 1130 mm 1.130 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
4 x zásuvka M
2 x zásuvka L

• hmotnost: 56,2 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8070000 ...807006 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 11 1.130 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
5 x zásuvka M
1 x skříňka

• hmotnost: 58,3 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8071000 ...807105 1 pracovní stůl, 1130 mm, No. 12 1.130 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.130 x 650 mm
• obsah:
2 x zásuvka M
2 x skříňka

• hmotnost: 54,4 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8072000 ...807204 1 WSS 620 - pracovní stůl, 1130 mm 1.130 x 650 x 860 mm
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• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.610 x 650 mm
• obsah:
6 x zásuvka S
9 x zásuvka M

• hmotnost: 90 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8075000 ...807501 1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 1 1.610 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.610 x 650 mm
• obsah:
8 x zásuvka M
2 x zásuvka L

• hmotnost: 81,2 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8076000 ...807600 1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 2 1.610 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.610 x 650 mm
• obsah:
5 x zásuvka M
2 x zásuvka L
1 x skříňka

• hmotnost: 78,3 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8077000 ...807709 1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 3 1.610 x 650 x 860 mm

• provedení: s možností sezení
• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.610 x 650 mm
• obsah:
4 x zásuvka S
2 x zásuvka M
2 x zásuvka L

• hmotnost: 75,3 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8078000 ...807808 1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 4 1.610 x 650 x 860 mm
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• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.610 x 650 mm
• obsah:
6 x zásuvka M
2 x skříňka

• hmotnost: 79,5 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8079000 ...807907 1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 5 1.610 x 650 x 860 mm

• pracovní výška 860 mm
• plocha stolu 1.610 x 650 mm
• obsah:
3 x zásuvka M
3 x skříňka

• hmotnost: 74,7 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8080000 ...808003 1 pracovní stůl, 1610 mm, No. 6 1.610 x 650 x 860 mm

Systém děrovaných stěn a skříněk

• k uložení nástrojů, barev, materiálů atd.
• extra hluboký, objemný vnitřní prostor
• dveře z kvalitního plastu, odnímatelné
• z kvalitních materiálů pro velmi dobrou stabilitu
• max. zatížení 50 kg
• objem 120 l
• včetně:
vkládací dno z MDF
upevňovací materiál ke stěně

• balení: karton
• hmotnost: 20 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6073000 ...607309 1 závěsná skříň 985 x 500 x 300 mm
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• praktické a jednoduché ukládání nástrojů na stěnu – vždy po ruce
• upevnění nástroje různými systémovými háčky
• provedení: se čtvercovými otvory 9 mm, rozměr rastru 38 × 38 mm
• materiál: z pevných ocelových a hliníkových dílů
• max. zatížení 50 kg
• včetně: upevňovací materiál ke stěně
• balení: karton
• hmotnost: 5 kg
• samostatné příslušenství: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6085000 ...608504 1 děrovaná stěna 960 x 500 mm

Kompaktní řešení, které šetří místem: 3-násobná plocha děrované stěny na základní ploše
• upevnění nástroje různými systémovými háčky
• s vkládacím dnem z oceli
• dveře: zatížení max. 5 kg, magnetický uzávěr
• provedení: se čtvercovými otvory 9 mm, rozměr rastru 38 × 38 mm
• materiál: z pevných ocelových a hliníkových dílů
• max. zatížení 60 kg
• objem 80 l
• včetně:
10 x hák do děrované desky, po 3 ks č. zboží 6091000, 6092000, 6093000 + 1 ks č. zboží 6094000
upevňovací materiál ke stěně

• balení: karton
• hmotnost: 12,5 kg
• samostatné příslušenství: 6091000, 6092000, 6093000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6086000 ...608603 1 závěsná skříň - systém děrovaná stěna 960 x 500 x 215 mm
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• pro uložení utahovacích klíčů
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6800000 ...680005 1 držák klíčů

• pro uložení šroubováků
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6801000 ...680104 1 držák šroubováků

• pro uložení vrtáků
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6804000 ...680401 1 držák na vrtáky

• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6802000 ...680203 1 odkládací polička 377 mm
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• držadlo na zavěšování různých nástrojů
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6803000 ...680302 1 odkládací držadlo 377 mm

• max. zatížení 2 kg
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka

6091000 ...609105 5 x jednoduchý hák na děrované stěny 30 mm

6093000 ...609303 5 x jednoduchý hák na děrované stěny 50 mm

6099000 ...609907 10 x jednoduchý hák na děrované stěny 60 mm

• max. zatížení 2 kg
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6092000 ...609204 5 x držadlový hák na děrované stěny 35 x 35 mm

• max. zatížení 2 kg
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 6085000, 6086000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6094000 ...609402 3 x dvojitý hák na děrované stěny 35 x 60 mm
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• pro snadné a bezpečné skladování kovového nářadí
• vhodný pro šroubováky, kladiva, kleště, pilníky atd.
• dva plastové držáky pro snadnou montáž na stěnu
• použitelná délka: 460 mm, individuálně rozšiřitelná na 920 mm, 1380 mm atd.
• max. zatížení 13 kg
• obsah:
1 x magnetická lišta
2 x plastové držáky
4 x šrouby

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6806000 ...680609 1 magnetická lišta na nářadí 35 x 500 mm
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Mnohostranný přepravní vozík a rudlík

1 TS 1000 - transportní systém

funkce rudlíku
• různé polohy rukojeti umožňují
optimální naklopení a jízdu

• rukojeti s ochrannými tř-
meny

• vysoká dosedací plocha;
ideální pro vysoké předměty
/ nakládání

funkce vozíku (trakař)
• jednoduché naložení díky
nízké ložné výšce

• díky jednoduché výměně
různých nádob tento systém
předčí jakékoli kolečko

• vysoká dosedací plocha;
ideální pro vysoké předměty
/ nakládání

• přeměna z rudlíku na trakař
několika jednoduchými
pohyby

• zaoblené příčné tyče a zadní
stěna pro bezpečné držení
kulatých předmětů

• s dolů vyklopenou plošinou
ideální pro přepravu dlou-
hých předmětů

• kola opatřená pneumati-
kami pro lehkou a pohodl-
nou jízdu

• vhodný na schody: nastavitelný úhel klopení pro optimální držení nákladu v každé situaci
• bezpečné převážení bez překlopení i u těžkých břemen
• ideální pro těžký zahradní nábytek, palivové dřevo atd.
• balení: karton

Technické údaje

max. nosnost (funkce rudlíku): 150 kg
max. nosnost (funkce vozíku): 200 kg
rozměr rozložené: 610 x 1.260 x 550 mm
rozměr složené: 610 x 800 x 520 mm
hmotnost: 15 kg

přeměna z rudlíku na trakař několika
jednoduchými pohyby

skládací, šetří místo pro skladování

funkce zavazadlového vozíku

funkce trakaře

kompaktní složení

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5520000 ...552005 1 TS 1000 - transportní systém
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Výkonný profesionální zavazadlový vozík – skládací a použitelný i na schodiště

1 TS 1500 - transportní systém

• extra velká plošina pro přepravu vel-
kých předmětů, jako je pračka, chlad-

nička apod.
• pohodlné a bezpečné převážení těž-
kých břemen díky ergonomickým

rukojetím
• i přes nosnost 200 kg je možné
přepravní systém díky unikátní
technice sklopení jednoduše

složit a bez námahy uložit
• teleskopické madlo s cent-
rálním systémem fixování
• lehká a pohodlná jízda
díky velkým kolům z
pěnové gumy, každé s

dvěma integrovanými
kuličkovými ložisky

• prohnuté příčné tyče a pod-
stava pro bezpečnou pře-
pravu kulatých předmětů

• balení: papírová páska
• samostatné příslušenství: 5528000

Technické údaje

provedení: rozměry ložné plošiny 590 × 370 mm
max. výška: 1.240 mm
max. nosnost (funkce rudlíku): 200 kg
maximální nosnost – stupňová funkce: 100 kg
rozměr rozložené: 660 x 1.240 mm
rozměr složené: 600 x 990 x 110 mm
hmotnost: 10,4 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5525000 ...552500 1 TS 1500 - transportní systém
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Zavazadlový vozík pro všechny případy – pohodlný a šetřící místo

1 TS 850 - transportní systém

• díky rafinované rychlosklá-
pěcí mechanice vždy po
ruce

• zasouvací madlo s fixačním
knoflíkem uprostřed pro
pohodlnou manipulaci

• lehké složení díky stabilní
příčné tyči

• zaoblená příčná tyč -
ideální pro přepravu
kruhových předmětů

• zahnutá vodicí tyč pro
pohodlné uchopení i
při přepravě rozměrných,
neskladných nákladů

• díky chytrému 3-bodovému
upevnění s mnoha mož-
nostmi zavěšení extrémně
všestranný

• výška 110 cm umožňuje ergonomické převážení bez zbytečné námahy
• velká profilová kolečka vhodná pro použití i ve venkovním prostředí
• balení: papírová páska
• samostatné příslušenství: 5528000

Technické údaje

max. výška: 1.100 mm
max. nosnost (funkce rudlíku): 100 kg
maximální nosnost – stupňová funkce: 50 kg
rozměr rozložené: 540 x 1.110 x 470 mm
rozměr složené: 500 x 820 x 77 mm
hmotnost: 5,6 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5501000 ...550100 1 TS 850 - transportní systém
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Mobilní zavazadlový vozík – skládací a stabilní

1 TS 600 - transportní systém

• díky sklápěcí mechanice
otevře kolečka a plošinu
na jeden zátah

• malé rozměry balení
• s plynulým nastavením
výšky pro tu nejpohodlnější
manipulaci

• zaoblená příčná tyč - ideální
pro přepravu kruhových
předmětů

• zahnutá vodicí tyč pro pohodlné uchopení i při přepravě rozměrných, neskladných ná-
kladů

• díky chytrému 2-bodovému upevnění s mnoha možnostmi zavěšení extrémně všestranný
• vhodná do ruky díky nízké vlastní hmotnosti pouze 3,9 kg
• balení: papírová páska

Technické údaje

max. výška: 1.050 mm
max. nosnost (funkce rudlíku): 70 kg
maximální nosnost – stupňová funkce: 40 kg
rozměr rozložené: 430 x 1.050 x 445 mm
rozměr složené: 430 x 730 x 60 mm
hmotnost: 3,9 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5505000 ...550506 1 TS 600 - transportní systém
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„Malý, robustní“ zavazadlový vozík

1 TS 300 - transportní systém

Vícenásobně skládací přepravní
systém! Snadná obsluha - kom-
paktní, v zavazadlovém prostoru
nezabere skoro žádné místo.
Kvůli své nízké hmotnosti je per-
fektním společníkem při náku-
pech.
• teleskopické a postupné
nastavení výšky ve dvou
krocích

• kola a plošina se otevírají jediným úchopem pomocí speciální odklápěcí automatiky
• 4-bodová plastová zadní stěna jako dosedací plocha
• velmi kompaktní, složený je jen 60 mm plochý, najde si své místo v tom nejmenším vý-
klenku ve vozidle nebo doma

• balení: papírová páska

Technické údaje

max. výška: 910 mm
max. nosnost (funkce rudlíku): 30 kg
rozměr rozložené: 340 x 910 x 370 mm
rozměr složené: 340 x 510 x 60 mm
hmotnost: 3 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5530000 ...553002 1 TS 300 - transportní systém
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1 držadlo pro TS 850/1500

• pomocník do schodů pro těžká břemena max. do 100 kg
• promění zavazadlový vozík na transportní systém pro 2 osoby
• stabilnější a odolnější ocelový rám
• ergonomický tvar držadla pro komfortní nošení
• balení: přířez lepenky
• rozměr rozložené: 396 x 305 x 891 mm
• vhodné pro 5501000, 5525000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5528000 ...552807 1 držadlo pro TS 850/1500
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Měnitelný pomocník při stěhování

1 FT 350 B - stěhovací vozík, dělitelný, s držadlem

Stěhovací vozík s funkcí 5 v 1: deskový
vozík a plošinový vozík nebo stěhovací
vozík se třemi různými dosedacími
plochami
• funkce jako deskový vozík na přepravu těžkých předmětů do 50 kg
• funkce jako plošinový vozík na přepravu dlouhých prken nebo kusů nábytku do 150 kg
• jako kompaktní stěhovací vozík je vhodný na přepravu těžkého břemena až do 300 kg
• ložná plošina rozšířitelná prostřednictvím rozložení ve tvaru V pro břemena do 200 kg
• dělitelný pro přepravu velkého nábytku do 200 kg jištěných upínacím pásem
• kvalitní dřevo z březové překližky s dlouhou životností, voděodolná úprava
• ergonomická držadla
• bezpečné držení se 4 protiskluzovými pokládacími plochami
• flexibilní manévrování díky 6 kolečkům s kuličkovým ložiskem otočných o 360° a průměru
75 mm

• vhodné pro stěhování, domácnosti i zahradu
• včetně: 2 x zarážka pro zajištění přepravovaného nákladu
• balení: papírová páska
• rozměr rozložené: 565 x 960 x 390 mm
• hmotnost: 6,48 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5548000 ...554801 1 FT 350 B - stěhovací vozík, dělitelný, s držadlem
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Flexibilní pomocník při štěhování
Stěhovací vozík s funkcí 3 v 1: kompaktní, dělený nebo rozšíři-
telný do tvaru V
• nabízí tři různě velké dosedací plochy
• jako kompaktní plošina je vhodná pro přepravu těžkých břemen do 250 kg
• ložná plošina rozšířitelná prostřednictvím rozložení do tvaru V pro břemena do 250 kg
• dělitelný pro přepravu velkého nábytku do 200 kg jištěných upínacím pásem
• kvalitní dřevo z březové překližky s dlouhou životností, voděodolná úprava
• ergonomická držadla
• bezpečné držení se 6 protiskluzovými pokládacími plochami
• flexibilní manévrování díky 6 kolečkům s kuličkovým ložiskem otočných o 360° a průměru 75 mm
• vhodné pro stěhování, domácnosti i zahradu
• provedení: ložná plocha v zavřeném stavu: 565 × 390 mm
• balení: papírová páska
• rozměr rozložené: 565 x 120 x 390 mm
• hmotnost: 3,93 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5542000 ...554207 1 FT 300 - stěhovací vozík, dělitelný
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Souprava modulárních pomocníků při stěhování ze dvou stěho-
vacích vozíků, volitelně rozšířitelných
• lze použít jednotlivě nebo rozděleně
• na břemena až do 400 kg
• modulární systém lze pomocí dodatečných úhelníků a plošin libovolně rozšířit
• kvalitní dřevo z březové překližky s dlouhou životností, voděodolná úprava
• ergonomická držadla
• bezpečné držení se 4 protiskluzovými pokládacími plochami
• flexibilní manévrování díky 4 kolečkům s kuličkovým ložiskem otočných o 360° a průměru 75 mm
• vhodné pro stěhování, domácnosti i zahradu
• rozměry na desku: 590 × 120 × 290 mm
• balení: papírová páska
• hmotnost: 5,25 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5543000 ...554306 2 x FT 400 - stěhovací vozíky Puzzle Boards

K přenášení nářadí vždy po ruce na opasku.
• lze upevnit na jakýkoli opasek nebo bederní pás stěhovacích popruhů Wolfcraft
• dostatek místa pro potřebné nástroje a drobné díly
• rychlý přístup
• dlouhá životnost díky polypropylenu odolnému vůči opotřebení, snýtovaným uzlům na švech a lemovce po obvodu
• provedení: velká kapsa s vnitřními přihrádkami, kapsa pro malé díly, hák na šroubovák, kleště a kladivo
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5584000 ...558403 1 kapsa na nářadí
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Pomocníci při stěhování a každodenní pomocníci pro přenášení břemene bez únavy a s ohledem na svá záda
• pro přenášení stěhovacích kartonů bez únavy a šetřící záda
• jako každodenní pomocník na přepravky s nápoji, košů na prádlo a nákupních přepravek
• ramenní popruhy a bederní pás zajišťují ergonomické rozložení břemene
• až o 75 % méně vynaložené síly v pažích
• přepravovaný náklad se nosí přiléhajíc k tělu
• volnost nohou při chůzi na schodech
• pohodlné ramenní a vnitřní vycpávky
• díky nastavitelnému hrudnímu popruhu perfektně sedí
• lze individuálně přizpůsobit na velikost těla
• rozkládací deska na odkládání
• balení: karton
• hmotnost: 0,73 kg

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5582000 ...558205 1 stěhovací popruh

Ochrana a pohodlí při uchopení a přenášení hranatých předmětů.
• chrání dlaně a klouby před otlaky v důsledku tvrdých, nepříjemných hran
• nabízí nejlepší uchopení v případě hladkých povrchů
• volnost prstů pro kontrolované uchycení
• rychle uvolnění prstů díky snadnému překlopení
• robustní provedení z kvalitního neoprenu odolného proti přetržení, kompletně olemovaném
• praktický suchý zip s gumovým páskem pro ještě lepší držení
• jedna velikost: přizpůsobené pro všechny velikosti rukou (S – XL)
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5546000 ...554603 1 pár chráničů na ruky
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Funkce 2 v 1: pomůcka při stohování a svorka na víko
Pro rychlé a bezpečné stohování kartonů stejné velikosti a jejich pohodlné naplnění a vyprázdnění.
• vhodné pro všechny kartony až do tloušťky materiálu 6 mm
• nosnost až 30 kg na karton
• 8 stohovacích rohů na stohování 3 kartonů
• působí dojmem pořádku a stabilně se skladuje
• ideální na přepravu
• nejlepší držení díky plastovému trnu na zafixování rohů kartonu
• pohodlné naplnění kartonu díky páčce na zachycení víka kartonu
• neroztrhnutelné provedení z kvalitního, stabilního plastu
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5544000 ...554405 8 x stohovací rohy

Funkce 2 v 1: pomůcka při označování a klip na víko
Pro rychlé označení stěhovacích kartonů beze zbytků a jejich pohodlné naplnění a vyprázdnění
• jednoznačné označení naplněných kartonů barevnými kódy a piktogramy obytných místností
• pohodlné naplnění kartonu díky páčce na zachycení víka kartonu
• kartony zůstanou neporušené, vhodné na další použití nebo prodej
• na zadní straně prostor na vlastní popis
• neroztrhnutelné provedení z kvalitního, stabilního plastu
• obsah:
4 x klipy s piktogramem koupelny
4 x klipy s piktogramem kuchyně
4 x klipy s piktogramem dětského pokoje
4 x klipy s piktogramem ložnice
4 x klipy s piktogramem obývacího pokoje
10 x klipy neutrální, bez potisku

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5545000 ...554504 30 x stěhovací klipy
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EHZ PRO 100 Jednoruční svěrky
Plná síla pro profesionální práce

• rychlé, bezpečné a komfortní upnutí jednou
rukou

• robustní a silné - upínací síla až do 120 kg
• jednoduché používání a bezpečné držení díky
ergonomickému držadlu s protiskmykovými zónami

• pro profesionály: bezproblémové přestavění k rozpínání jen stiskem tlačítka
• rovnoměrné rozdělení upínací síly šetrné k obrobku díky velkým upínacím plochám a
extrémnímu rozpětí 100 mm

• vysoce kvalitní kolejnice, která udržuje vysokou upínací sílu
• velmi lehké uvolnění upínací síly díky optimálnímu působení páky
• příčná drážka pro bezpečné upnutí kulatých objektů
• posuvné držáky šetří obráběný kus a slouží jako podpora
• balení: s visačkou
• samostatné příslušenství: 3037000, 3038000

snadná přestavba k rozpínání

jednoduché používání a bezpečné držení díky
ergonomickému držadlu s protiskmykovými
zónami

číslo zboží EAN
4006885...

popis vyložení upínací rozsah oblast roztažení

3030000 ...303003 1 EHZ PRO 100-150 - jednoruční svěrka 100 mm 150 mm 210 - 410 mm

3031000 ...303102 1 EHZ PRO 100-300 - jednoruční svěrka 100 mm 300 mm 210 - 560 mm

3032000 ...303201 1 EHZ PRO 100-450 - jednoruční svěrka 100 mm 450 mm 210 - 710 mm

3033000 ...303300 1 EHZ PRO 100-700 - jednoruční svěrka 100 mm 700 mm 210 - 960 mm

3034000 ...303409 1 EHZ PRO 100-915 - jednoruční svěrka 100 mm 915 mm 210 - 1.175 mm
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EHZ PRO 65 Jednoruční svěrky

rychlé, bezpečné a komfortní upnutí jednou rukou pro profesionály: bezproblémové přestavění k rozpínání jen
stiskem tlačítka

Plná síla pro profesionální práce
• rychlé, bezpečné a komfortní upnutí jednou rukou
• robustní a silné - upínací síla až do 90 kg
• jednoduché používání a bezpečné držení díky ergonomickému držadlu s protiskmykovými zónami
• pro profesionály: bezproblémové přestavění k rozpínání jen stiskem tlačítka
• rovnoměrné a materiál šetřící rozdělení upínací síly diky velkým plochám upnutí a extrémnímu 65 mm vyložení
• vysoce kvalitní kolejnice, která udržuje vysokou upínací sílu
• velmi lehké uvolnění upínací síly díky optimálnímu působení páky
• příčná drážka pro bezpečné upnutí kulatých objektů
• balení: s visačkou
• samostatné příslušenství: 3037000

číslo zboží EAN
4006885...

popis vyložení upínací rozsah oblast roztažení

3456000 ...345607 1 EHZ 65-150 - jednoruční svěrka 65 mm 150 mm 160 - 320 mm

3457000 ...345706 1 EHZ 65-300 - jednoruční svěrka 65 mm 300 mm 160 - 470 mm

EHZ Mini - Jednoruční svěrky

Malá sestra jednoruční svěrky
Jednoruční mini svěrka má všechny technické výhody velké jednoruční svěrky.
• pro rychlé a přesné upínání malých obrobků, např. při modelářství
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis vyložení upínací rozsah oblast roztažení

3455100 ...345515 2 x EHZ 40-110 - Mini - jednoruční svěrky 40 mm 110 mm 100 - 210 mm
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EHZ Easy Jednoruční svěrky

snadná přestavba k rozpínání

Jednoruční - levné - jednoduše geniální
Levnější alternativa - ideální pro nováčky a příležitostné řemeslníky
• jednoduché ovládání se základními funkcemi upnutí a uvolnění
• upínací síla až do 90 kg
• díky optimalizované ergonomii držadla padne svěrka v každé situaci do ruky
• snadná přestavba k rozpínání
• speciálně tvrzené ocelové kolejnice a plast vyztužený skleněnými vlákny
• balení: s visačkou
• samostatné příslušenství: 3037000, 3038000

číslo zboží EAN
4006885...

popis vyložení upínací rozsah oblast roztažení

3020000 ...302006 1 EHZ Easy 75-150 - jednoruční svěrka 75 mm 150 mm 180 - 390 mm

3021000 ...302105 1 EHZ Easy 75-300 - jednoruční svěrka 75 mm 300 mm 180 - 540 mm

3023000 ...302303 1 EHZ Easy 75-500 - jednoruční svěrka 75 mm 500 mm 180 - 740 mm

• pro spojení dvou jednoručních svěrek (PRO čislo zboži 3030000-3034000 nebo Easy čislo zboži 3020000-
3023000)

• umožňuje rozpětí až do 200 cm (se 2 jednoručními svěrkami PRO 100-915 + adaptérem)
• ideální pro klížení nábytku nebo montáž velkých dílů
• balení: připevněná na kartě
• vhodné pro 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3038000 ...303805 1 Connector PRO/Easy - adaptér pro jednoruční svěrky
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Šroubová ztužidla SZ
Klasika v novém funkčním designu

ergonomická, s mnohostranným použitím - aktuální včera i dnes.
• držadlo s ergonomickým tvarem a neklouzavým povrchen -
tímto zajišťuje optimální přenos síly

• pozinkované vřeteno s trapézovým závitem pro optimální přenos síly
• nová geometrie napínacího ramena s rovnou dosedací plochou na zadní straně – ob-
zvláště praktické při klížení

• žádné sklouznutí nebo samovolné uvolnění: rýhované hrany se starají o bezpečnou are-
taci

• žádné zdeformování kolejnice ani při velkém rozsahu díky hodnotným, pozinkovaným
dutým profilům

• balení: s visačkou
• samostatné příslušenství: 3037000

nová geometrie napínacího ramena s rov-
nou dosedací plochou na zadní straně – ob-
zvláště praktické při klížení

držadlo s ergonomickým tvarem a neklouza-
vým povrchen - tímto zajišťuje optimální pře-
nos síly

číslo zboží EAN
4006885...

popis vyložení upínací rozsah

3610000 ...361003 1 SZ 80-150 - ztužidlo 80 mm 150 mm

3611000 ...361102 1 SZ 80-300 - ztužidlo 80 mm 300 mm

3612000 ...361201 1 SZ 80-450 - ztužidlo 80 mm 450 mm

3620000 ...362000 1 SZ 120-300 - ztužidlo 120 mm 300 mm

3621000 ...362109 1 SZ 120-450 - ztužidlo 120 mm 450 mm

3622000 ...362208 1 SZ 120-700 - ztužidlo 120 mm 700 mm

3623000 ...362307 1 SZ 120-1000 - ztužidlo 120 mm 1.000 mm
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Kutilská šroubová ztužidla SZ

• upínací ramena ze speciálního zinkového odlitku
• plnoprofilové kolejnice s protiskluzovou ochranou díky oboustrannému rýhování
• vrchní upínací čelist se stabilizující plochou - ideální pro klihové lepení
• pozinkované vřeteno s trapézovým závitem
• pohyblivá přítlačná plotna z polyamidu vyztužená skelným laminátem
• balení: s visačkou
• samostatné příslušenství: 3037000

číslo zboží EAN
4006885...

popis vyložení upínací rozsah

3607000 ...360709 1 SZ 50-100 - šroubová svěrka pro kutily 50 mm 100 mm

3606000 ...360600 1 SZ 50-150 - šroubová svěrka pro kutily 50 mm 150 mm

3605000 ...360501 1 SZ 50-200 - šroubová svěrka pro kutily 50 mm 200 mm

Šroubová ztužidla SC
Dobrá kvalita pro začátek s vynikajícím poměrem cena-výkon.

• upínací ramena z temperované litiny
zesílené vlnitým profilem

• kolejnice zesílená dutým profilem
• rýhování lišty brání sesunutí
• s plastovou rukojetí
• balení: samolepka
• samostatné příslušenství: 3037000

číslo zboží EAN
4006885...

popis vyložení upínací rozsah

3057000 ...305700 1 SC 80-150 - ztužidlo 80 mm 150 mm

3058000 ...305809 1 SC 80-200 - ztužidlo 80 mm 200 mm

3059000 ...305908 1 SC 80-300 - ztužidlo 80 mm 300 mm
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pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku

• pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
• V-drážka k upnutí kruhového materiálu
• balení: s visačkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3630000 ...363007 1 FZ 40 - pružinová svěrka 40 mm

3631000 ...363106 1 FZ 60 - pružinová svěrka 60 mm

velká upínací hloubka umožňuje také fixování v okrajových
rozsazích

Univerzální upínací svěrka pro bodově přesné fixování
• s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v uzkých mezerách
• velká upínací hloubka umožňuje také fixování v okrajových rozsazích
• balení: s visačkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3633000 ...363304 1 MT 70 - svěrka s ocelovým perem 70 mm
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• ergonomický tvar rukojeti umožňuje pracovat bez námahy i při častých změnách upevnění
• hák otočný o 360°, vhodný pro připevnění sítí, dekorací, světel a kabelů s průměrem do 25 mm
• pohyblivé upínací čelisti pro dokonalé přizpůsobení povrchu
• upínací čelisti s V-drážkou k bezpečnému upnutí kulatých materiálů
• s hákem, nosnost až 5 kg
• balení: s visačkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3629000 ...362901 1 FZH 50 - pružinová svěrka 50 mm

3625000 3626000

Klasická pružinová sevření v nové ergonomické podobě
• nabízí nejrůznější možnosti použití
• ideální pro použití v oblasti dekorace, volného času atd.
• ideální pro upnutí v úzkých mezerách
• pohyblivé upínací čelisti pro dokonalé přizpůsobení povrchu
• upínací čelisti s V-drážkou k bezpečnému upnutí kulatých materiálů
• balení: s visačkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3625000 ...362505 1 FZH 30 - ergonomická pružinová svěrka 30 mm

3626000 ...362604 1 FZH 40 - ergonomická pružinová svěrka 40 mm
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• univerzálně použitelné, určené zvláště
pro modelářství

• přesné uchopení pro 1000 a jednu
příležitost

• pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí
obrobku

• v různých barvách

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah včetně balení

3425000 ...342507 1 microfix - mini pružinová svěrka 20 mm s visačkou

3420000 ...342002 6 x microfix - mini pružinové svěrky 20 mm 1 x kroužek na klíče blistr na kartě

3433000 ...343306 1 microfix - pružinová svěrka 30 mm s visačkou

3432000 ...343207 4 x microfix - pružinové svěrky 30 mm připevněná na kartě

pružinové svěrky microfix s přísavkou
Svěrka je použitelná jako dočasná možnost připevnění na všechny hladké plochy.
• použitlné pro domácnost, určeno pro hobby, zahradu, auto a volný čas (kempování)
• bezotiskové upnutí - při uvolnění nezůstávají žádné stopy po upnutí na horní ploše
• pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
• jednoduché upnutí na hladkých plochách díky vahadlovému mechanismu
• provedení: s přísavkou
• v různých barvách

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah přídržná síla do balení

3662000 ...366206 1 microfix S - mini pružinová svěrka 20 mm 250 g s visačkou

3663000 ...366305 4 x microfix S - mini pružinové svěrky 20 mm 250 g připevněná na kartě

3638000 ...363809 1 microfix - pružinová svěrka 30 mm 350 g s visačkou

3638100 ...363816 2 x microfix - pružinové svěrky 30 mm 350 g připevněná na kartě
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pružinové svěrky microfix s magnetem
Magnetická pérová svěrka drží na všech magnetických plochách a je použitélná také u težkých, velkých a neforemných předmětů.
• použitelná ve všech domácnostech pro přehledné nebo přímé uložení jídelníčků, pohlednic, obrázků atd.
• provedení: s magnetem
• v různých barvách
• balení: s visačkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah přídržná síla do

3010000 ...301009 1 microfix XS - mini pružinová svěrka 15 mm 50 g

dlouhé, úzké čelisti, ideální pro dosažení těžce dostupných
míst

Precizní pérová svěrka pro bodově přesné upnutí
• pro přesné práce v modelářství a všechny jemné práce
• dlouhé, úzké čelisti, ideální pro dosažení těžce dostupných míst
• zúžené čelisti
• strukturované měkké plastové čelisti zajišťují bezpečné upnutí
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3431000 ...343108 2 x microtip 60 - přesné pružinové svěrky 60 mm
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velká hloubka díky dlouhým čelistem umožnuje upnutí v
oblastech daleko od kraje

s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí
v uzkých mezerách

Rychlá upínací pomůcka
Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným
pružinovým svěrkám
• velká hloubka díky dlouhým čelistem umožnuje upnutí v oblastech daleko od kraje
• s dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v uzkých mezerách
• speciální plast zpevněný sklolaminátem
• bezpečné držadlo díky protiskluzovému povrchu
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3634000 ...363403 1 MTR 70 - špičatá ráčnová svěrka 70 mm

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení
až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým
svěrkám

zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální
upínací rozsah

Rychlá upínací pomůcka
Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným
pružinovým svěrkám
• zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah
• pohyblivé, materiál šetřící upínací čelisti s dvojitou drážkou pro upnutí kruhových materiálů
• speciální plast zpevněný sklolaminátem
• bezpečné držadlo díky protiskluzovému povrchu
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3632000 ...363205 1 FZR 50 - ráčnová upínací svěrka 50 mm
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zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální
upínací rozsah

Perfektní svěrka pro všechny kutilské a opravárenské práce v domácnosti
• s jemně odstupňovanou upínací silou - perfektní pro jemné díly
• pohyblivé, materiál šetřící upínací čelisti s dvojitou drážkou pro upnutí kruhových materiálů
• zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací rozsah
• bezpečné držadlo díky protiskluzovému povrchu
• balení: s visačkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3016000 ...301603 1 FZR 30 - ráčnová svěrka hobby 30 mm

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti běžným
pružinovým svěrkám
• robustní ráčnový mechanismus s patentovanou mechanikou pro snadné odjištění / otevření
• mnohostranné použití při kutilství, campingu, v dílně, na zahradě, v domácnosti
• balení: s visačkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3615000 ...361508 1 FZR 40 - ráčnová upínací svěrka 40 mm

3616000 ...361607 1 FZR 60 - ráčnová upínací svěrka 60 mm
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Citlivá rychloupínací mini svěrka
• pohyblivé upínací čelisti se přizpůsobí obrobku
• jednoduché uvolnění stiskem tlačítka
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah

3453000 ...345300 2 x quickfix S 30 - mini rychloupínací svěrky 30 mm

4.6 Upínací pásy

Upínací pásy s napínákem a navíjením pásky

3683000 3271000

• dělá upnuní a uvolnění pásu dětsky lehkým
• rychlé upnutí na jeden zátah, obtížné protahování odpadá
• rolovací mechanismus k rychlému, bezproblémovému navinutí pásu
• podle DIN EN 12195-2:2001-02
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínací síla délka pásky šířka pásma

3683000 ...368309 1 ráčnový upínací pás s navíjením pásky 100 kg 4 m 25 mm

3271000 ...327108 1 ráčnový upínací pás s hákem a navíjením pásky 100 kg 4 m 25 mm
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Upínací pásy s napínákem

3442000 3418000

• nekompromisní bezpečnost a trvalá síla
upnutí

• podle DIN EN 12195-2:2001-02
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínací síla délka pásky šířka pásma

3418000 ...341807 1 ráčnový upínací pás 180 kg 4 m 25 mm

3442000 ...344204 1 ráčnový upínací pás s hákem 180 kg 4 m 25 mm

• nekompromisní bezpečnost a trvalá síla
upnutí

• podle DIN EN 12195-2:2001-02
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínací síla délka pásky šířka pásma

3273000 ...327306 1 ráčnový upínací pás 1.000 kg 5 m 25 mm

3274000 ...327405 1 ráčnový upínací pás s hákem 1.000 kg 5 m 25 mm

3275000 ...327504 1 ráčnový upínací pás 2.000 kg 6 m 35 mm

3276000 ...327603 1 ráčnový upínací pás s hákem 2.000 kg 6 m 35 mm

3277000 ...327702 1 ráčnový upínací pás 4.000 kg 8 m 50 mm

3278000 ...327801 1 ráčnový upínací pás s hákem 4.000 kg 8 m 50 mm

Upínací pásy

• ideální k vázání a upínání
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínací síla délka pásky šířka pásma

3421000 ...342101 2 x napínák pásu s pružinovou svorkou 120 kg 4 m 25 mm
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• ideální k vázání a upínání
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka pásky šířka pásma

3280000 ...328006 2 x upínací pásy s přezkou 0,8 m 20 mm

4.7 Rámové upínače

• ideální upínací pomůcka při klížení
rámů, nábytku, regálů a jiných dílů

• nylonová šňůra odolná proti přetržení
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka pásky

3417000 ...341708 1 fixní upínač 2 m

• k dispozici s upínací plochou jako
napínač rámu

• bez upínacích svěrek je použitelný jako
normální pás

• včetně: 4 x upínací čelisti
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka pásky

3441000 ...344105 1 ráčnový napínák pásu 4 m
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• ideální upínací pomůcka při klížení rámů, nábytku, regálů a jiných dílů
• upnutí přes excentrický utahovák průběžně nastavitelný
• trapézové závitové vřeteno pro pevné a bezpečné dotažení
• nylonový pás, mimořádně odolný proti opotřebení
• včetně: 4 x plastové čelisti
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka pásky

3416000 ...341609 1 napínák pásu 4 m

Rámový upínač s praktickou jednoruční obsluhou - druhá ruka k dispozici pro srovnání
• s automatickým navíjením pásky - ideální k rychlému předepnutí
• ráčnový mechanismus umožňuje dávkované upínání od citlivého po silové
• bezpečné držení k upnutí objektů díly elasticitě upínacích čelistí
• ergonomické 2-komponentní madlo
• včetně: 4 x plastové čelisti
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka pásky

3681000 ...368101 1 jednoruční rámová svěrka 5 m
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praktické upínací pásky pro rychlé zafixo-
vání, spojování, držení. . .
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka pásky

3008000 ...300804 2 x conexio M - upínací pásky 0,6 m

3009000 ...300903 2 x conexio L - upínací pásky 1,2 m

• pro jemné vyvazování rostlin doma i
venku

• k indiviuálnímu zkrácení
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka pásky

3285000 ...328501 1 upínací páska zelená, pro zahradu 5 m

• pro mnohostranné použití a fixování
více jak 1000 možností v domácnosti

• k indiviuálnímu zkrácení
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka pásky

3286000 ...328600 1 upínací páska černá, pro domácnost 5 m

samolepicí upevňovací pásek pro fixaci,
kterou lze kdykoli uvolnit
• ideální pro kutilství a dekorační práce
• k indiviuálnímu zkrácení
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka pásky

3287000 ...328709 1 upínací páska samolepicí 1 m
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• mnohostranně použitelné pro kempo-
vání, cyklistice, v autě nebo domác-
nosti

• kvalitní design
• plastové háky s kovovým jádrem, sta-
bilní a šetrné k materiálu

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka pásky všeobecné

3290000 ...329003 2 x napínací gumové spony 0,4 m průměr lana: 10 mm

3291000 ...329102 2 x napínací gumové spony 0,7 m průměr lana: 10 mm

3292000 ...329201 2 x napínací gumové spony 1 m průměr lana: 10 mm

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka pásky

3293000 ...329300 5 x napínací gumové spony 0,5 m

• k upnutí a fixování zakrývacích plachet
• individuálně nastavitelná délka
(max.60 cm)

• provedení: s kuličkami a háky
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka pásky

3294000 ...329409 5 x napínák plachet 0,6 m

• k upnutí a fixování zakrývacích plachet
• provedení: s kuličkami a očky
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka pásky

3295000 ...329508 10 x napínák plachet 0,15 m
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• k jednoduchému a rychlému fixování prken a rámů v úhlu 90°, např. při stavbě regálů, skříněk nebo rámů
• fixovací pomůcka při šroubování nebo klížení
• pro rohové a T spojování, také při rozdílných šířkách prken
• pro šířku prkna 10 - 22 mm
• jednoruční obsluha - druhá ruka volná pro práci s materiálem
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3051000 ...305106 2 x ES 22 - rohové upínače

Pro mnohostranné a rychlé upnutí - "třetí ruka" pro řemeslníka
• jako upínací přípravek pro 90°spojení, vedení řezu pro 45°pokosové řezy a svěrák pro dílenský stůl
• jako montážní pomůcka pro vyrovnání a sevření dílů při sponkování, sváření a šroubování
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah šířka čelistí

3415000 ...341500 1 mobilní upínač 65 mm 68 mm
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• pro upevňování obrobků na pracovní ploše
• pro všechny pracovní stoly s otvorem v pracovní desce 20 mm (vhodné pro všechny stoly wolfcraft)
• včetně horní upínací svěrky – lze použít i jako normální jednoruční svěrku
• balení: připevněná na kartě
• vhodné pro 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah upínací síla

3036000 ...303607 1 PRO 65-150-W - stolní upínací zařízení 120 mm 90 kg

• pro upevnění nalepovacích hran
• pro bodové upínání na rovné ploše (např. profil skříňových dveří)
• doplněk ke všem svěrkám s kolejnicí (jednoručním nebo šroubovacím) o průřezu max. 8 × 30 mm
• rozšiřuje možnosti použití svěrek s kolejnicí
• balení: připevněná na kartě
• vhodné pro 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000,
3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah upínací síla

3037000 ...303706 2 x KS 24 - svěrka na hrany 24 mm 30 kg
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Kolíkovací nástroj

Univerzální rychlá kolíkovačka pro rohové, T a ploché spoje
• pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
• pro šířku prkna 12 - 30 mm
• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000,
2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4640000 ...464001 1 mistrovská kolíkovačka

• pro vytváření kolíkových spojů, řad otvorů pro regály / skříně, otvory pro závěsy a kování
při výrobě nábytku

• ke kolíkovému spojování desek do 600 mm délky v jednom upnutí a tloušťce desky od 12-
40 mm

• s vyměnitelnými vrtacími pouzdry v 5, 6, 8 a 10 mm
• stolařský modul pro vrtání otvorů od 32 mm
• balení: karton
• samostatné příslušenství: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000,
7150000, 7151000, 7152000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4650000 ...465008 1 kolíkovací lišta
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Jednoduše upnout, vrtat, kolíkovat - bez měření a značení
• pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
• pro šířku prkna 12 - 30 mm
• pro všechna spojení dřeva
• obsah:
1 x kolíkovací přípravek 2-dílný
1 x vrták do dřeva, ø 8 mm
1 x hloubkový doraz, ø 8 mm
40 x dřevěné kolíky, ø 8 mm

• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000,
7150000, 7151000, 7152000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3750000 ...375000 1 univerzální kolíkovací set

Dřevěné kolíky

• podle DIN 68150
• materiál: vysušené bukové dřevo
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 3750000, 4640000, 4650000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pro délka

2905000 ...290501 200 x dlouhé dřevěné kolíky ø 6 mm pro šířku prkna 12 - 14 mm 30 mm

2906000 ...290600 50 x dlouhé dřevěné kolíky ø 6 mm pro šířku prkna 12 - 14 mm 30 mm

2907000 ...290709 150 x dlouhé dřevěné kolíky ø 8 mm pro šířku prkna 15 - 18 mm 40 mm

2908000 ...290808 40 x dlouhé dřevěné kolíky ø 8 mm pro šířku prkna 15 - 18 mm 40 mm

2909000 ...290907 120 x dlouhé dřevěné kolíky ø 10 mm pro šířku prkna 19 - 30 mm 40 mm

2910000 ...291003 30 x dlouhé dřevěné kolíky ø 10 mm pro šířku prkna 19 - 30 mm 40 mm
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• rychlé a lehké použití
• bez nutnosti dalšího lepení
• bez rušivých zbytků po lepení
• podle DIN 68150
• provedení: předklížené
• materiál: bukové dřevo
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem
• vhodné pro 3750000, 4640000, 4650000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pro délka

7150000 ...715004 30 x dlouhé dřevěné kolíky, předem předklížené ø 6 mm pro šířku prkna 12 - 14 mm 30 mm

7151000 ...715103 30 x dlouhé dřevěné kolíky, předem předklížené ø 8 mm pro šířku prkna 15 - 18 mm 40 mm

7152000 ...715202 30 x dlouhé dřevěné kolíky, předem předklížené ø 10 mm pro šířku prkna 19 - 30 mm 40 mm

Kolíkovací vrták
• pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
• vrták s přesně vybroušeným předvrtáním a středicím hrotem
• vysoká životnost
• nastavení hloubky vrtání pomocí hloubkového dorazu
• jednoduchá a snadná montáž na vrták
• materiál: chromvanadiová ocel
• včetně: 1 x hloubkový doraz zinková tlaková litina
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 3750000, 4640000, 4650000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2731000 ...273108 1 kolíkovací vrták ø 6 mm

2732000 ...273207 1 kolíkovací vrták ø 8 mm

2733000 ...273306 1 kolíkovací vrták ø 10 mm

• pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
• provedení: se středícím hrotem
• materiál: chromvanadiová ocel
• včetně: 3 x omezovač hloubky vrtání, ø 6, 8, 10 mm
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem
• vhodné pro 3750000, 4640000, 4650000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2730000 ...273009 3 x kolíkovací vrták ø 6, 8, 10 mm
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Omezovač hloubky vrtání
• pro všechny spirálové vrtáky na dřevo s ø 6, 8 a 10 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2751000 ...275102 3 x omezovač hloubky vrtání ø 6, 8, 10 mm

• pro všechny vrtáky s ø 6, 8 a 10 mm
• nastavení hloubky vrtání s přesností na milimetry
• jednoduchá a snadná montáž na vrták
• žádné zkřížení na vrtáku díky nové konstrukci
• materiál: zinková tlaková litina
• včetně: 1 x šestihran - klíč
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2755000 ...275508 3 x omezovač hloubky vrtání ø 6, 8, 10 mm

Středící hroty

• pro přesné značení otvorů pro kolíky
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pro

2911000 ...291102 4 x označovače ø 6 mm pro šířku prkna 12 - 14 mm

2912000 ...291201 4 x označovače ø 8 mm pro šířku prkna 15 - 18 mm

2913000 ...291300 4 x označovače ø 10 mm pro šířku prkna 19 - 30 mm
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Sortimenty

Kompletní startovací sada
• pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
• pro všechna běžná spojení dřevo-hmoždinka, jako jsou přesně padnoucí rohová spojení, spojení tvaru T a
plošná spojení

• obsah:
1 x mistrovská kolíkovačka
26 x dřevěné kolíky, ø 6 mm
22 x dřevěné kolíky, ø 8 mm
16 x dřevěné kolíky, ø 10 mm
3 x vrtáky do dřeva, ø 6, 8, 10 mm
6 x označovače, vždy 2 ks ø 6, 8, 10 mm
3 x omezovač hloubky vrtání, ø 6, 8, 10 mm
1 x lepidlo na dřevo, 20 ml

• ve plastovém kufru
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4645000 ...464506 1 univerzální box na kolíkování

• pro výrobu hmoždinkových spojů
• pro přesné značení otvorů pro kolíky
• pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
• vrták s přesně vybroušeným předvrtáním a středicím hrotem
• nastavení hloubky vrtání pomocí hloubkového dorazu
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah

2916000 ...291607 1 kolíkovací souprava 4 x označovače, ø 6 mm
1 x vrták do dřeva, ø 6 mm
1 x hloubkový doraz, ø 6 mm
25 x dlouhé dřevěné kolíky, ø 6 mm

2917000 ...291706 1 kolíkovací souprava 4 x označovače, ø 8 mm
1 x vrták do dřeva, ø 8 mm
1 x hloubkový doraz, ø 8 mm
22 x dlouhé dřevěné kolíky, ø 8 mm
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číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah

2918000 ...291805 1 kolíkovací souprava 4 x označovače, ø 10 mm
1 x vrták do dřeva, ø 10 mm
1 x hloubkový doraz, ø 10 mm
19 x dlouhé dřevěné kolíky, ø 10 mm

5.3 Ploché spojování

Lamelovací nástroje

siluetové štěrbinové frézy

Multitalent pro opracování dřeva
Hodí se na všechny jednoruční úhlové brusky se závitem vřetena M14 a oboustrannými závitovými
otvory pro držadla (M6, M8, M10).
• spojování dřeva spojovacími destičkami
• siluetové štěrbinové frézy
• pokosové frézky
• frézování lišt
• včetně:
1 x kotoučová fréza HM, ø 100 mm
1 x sběrný sáček na třísky

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000, 7153000, 7154000, 7155000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

2920000 ...292000 1 víceučelová fréza na dřevo 135 x 140 x 400 mm 1,15 kg
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Spojovací destičky
• materiál: bukové dřevo, hutněné pod velkým tlakem
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 2920000

číslo zboží EAN
4006885...

popis velikost pro rozměry výrobku

2921000 ...292109 50 x spojovací destičky No. 0 pro šířku prkna 10 - 12 mm 45 x 15 x 4 mm

2949000 ...294905 150 x spojovací destičky No. 10 pro šířku prkna 13 - 15 mm 55 x 19 x 4 mm

2922000 ...292208 50 x spojovací destičky No. 10 pro šířku prkna 13 - 15 mm 55 x 19 x 4 mm

2923000 ...292307 50 x spojovací destičky No. 20 pro šířku prkna ≥ 16 mm 61 x 23 x 4 mm

• rychlé a lehké použití
• bez nutnosti dalšího lepení
• bez rušivých zbytků po lepení
• provedení: předklížené
• materiál: bukové dřevo, hutněné pod velkým tlakem
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem
• vhodné pro 2920000

číslo zboží EAN
4006885...

popis velikost pro rozměry výrobku

7153000 ...715301 20 x spojovací destičky, předem předklížené No. 0 pro šířku prkna 10 - 12 mm 45 x 15 x 4 mm

7154000 ...715400 20 x spojovací destičky, předem předklížené No. 10 pro šířku prkna 13 - 15 mm 55 x 19 x 4 mm

7155000 ...715509 20 x spojovací destičky, předem předklížené No. 20 pro šířku prkna ≥ 16 mm 61 x 23 x 4 mm

Náhradní kotoučové frézy
• pro veškeré dřevo, dřevotřískové desky
• materiál: HM - osazený
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2920000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání

2924000 ...292406 1 náhradní kotoučová fréza ø 100 mm ø 22,2 mm
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Skryté spojení šrouby

Ve 3 jednoduchých krocích máte rychlé, přesné
a stabilní spojení materilálu. S Udercover Jig vy-
vrtáte přesné otvory v materiálu, spojíte oba ob-
robky vruty do dřeva a máte přesné a pevné spojení!
• rohové spojení
• T-spojení
• spojení na plocho
• spoje na pokos
• měření síly desky je možné přímo na přístroji
• přednastavení tloušťky pro všechny běžné desky (min. 12 mm)
• obsah:
1 x Undercover Jig
1 x stupňovitý vrták, HSS, ø 9,5 mm, 180 mm
1 x hloubkový doraz, ø 9,5 mm
1 x šestihran - klíč, SW 3
1 x bit šroubováku, 150 mm
10 x krytky otvorů po šroubech, vysušené bukové dřevo
10 x šrouby do dřeva, 4 x 25 mm
10 x šrouby do dřeva, 4 x 30 mm
10 x šrouby do dřeva, 4 x 40 mm
10 x šrouby do dřeva, 4 x 60 mm

• ve plastovém kufru
• balení: samolepka
• samostatné příslušenství: 2928000, 2933000, 2939000

S Udercover Jig vyvrtáte přesné otvory v
materiálu. . .

. . . .nakonec spojíte oba díly materiálu šrouby
do dřeva. . .

.. už máte přesné a stabilní spojení

včetně krytek otvorů po šroubech

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4642000 ...464209 1 Udercover Jig souprava PZ s bitem šroubováku Pozidriv PZ 2

4642100 ...464216 1 Udercover Jig souprava TX s bitem šroubováku Torx TX 20
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Příslušenství

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka

2928000 ...292802 12 x krytky otvorů po šroubech ø 9,3 mm 46 mm

• materiál: vysušené bukové dřevo
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4642000, 4642100

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka

2933000 ...293304 1 stupňovitý vrták ø 9,5 mm 180 mm

• materiál: HSS
• včetně: 1 x hloubkový doraz
• balení: plastový sáček s vložkou
• vhodné pro 4642000, 4642100

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka

2939000 ...293908 30 x dlouhé dřevěné kolíky ø 9,5 mm 40 mm

• materiál: buk
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 4642000, 4642100

5.5 Dřevo - drobné díly

• pro zakrytí hlav šroubů
• k uzavření děr po sucích
• materiál: borové dřevo
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2940000 ...294004 50 x konické destičky ø 15 mm

2941000 ...294103 40 x konické destičky ø 20 mm

2942000 ...294202 20 x konické destičky ø 25 mm

2943000 ...294301 10 x konické destičky ø 30 mm

2944000 ...294400 10 x konické destičky ø 35 mm

2945000 ...294509 8 x konické destičky ø 40 mm
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• rychlé a přesné zpracování v úhlu 45° a 90°
• materiál: hliník
• včetně: 1 x přídržná svěrka
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

2228000 ...222809 1 pokosová řezací předloha 250 x 60 x 73 mm
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Pilové plátky
vhodné pro AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, KRAFTRONIC,
Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer

ke zpracování dřeva/plastů

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3545000 ...354500 2 x pilové plátky T stopka 50 mm hrubé zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2382000 ...238206 2 x pilové plátky T stopka 45 mm rychlé, hrubé řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF

2652000 ...265202 5 x pilové plátky T stopka 45 mm rychlé, hrubé řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2 - 3 mm
• délka ozubení: 93 mm
• celková délka: 116 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3543000 ...354302 2 x pilové plátky T stopka 65 mm rychlé, jemné řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF,
dřevěné trámy
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• materiál: HCS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 2 mm
• délka ozubení: 50 mm
• celková délka: 76 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2313000 ...231306 2 x pilové plátky T stopka 20 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 3 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2311000 ...231108 2 x pilové plátky T stopka 50 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty

2361000 ...236103 5 x pilové plátky T stopka 50 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• zuby - provedení: protichůdné zuby
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• použití bez kyvného zdvihu
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3551000 ...355101 2 x pilové
plátky

T stopka 30 mm jemné, čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, dřevotřískové
desky s plastovým povrchem, laminát

2653000 ...265301 5 x pilové
plátky

T stopka 30 mm jemné, čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, dřevotřískové
desky s plastovým povrchem, laminát
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• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2381000 ...238107 2 x pilové plátky T stopka 30 mm čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty

2651000 ...265103 5 x pilové plátky T stopka 30 mm čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2310000 ...231009 2 x pilové plátky T stopka 50 mm rychlé, velice hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy

2360000 ...236004 5 x pilové plátky T stopka 50 mm rychlé, velice hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy

• speciální listy pro úzké oblouky
• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• zuby - provedení: zpětné ozubení
• délka ozubení: 75, 40 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3546000 ...354609 2 x pilové plátky T stopka 30 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, laťovky, dřevotřískové desky s
plastovým povrchem, plast, parkety
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• speciální list pro ty nejmenší poloměry
• ideální pro vyřezávání speciálních tvarů
• oboustranné ozubení umožňuje zakřivené řezy v obou směrech bez rizika vylamování
• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,2 / 3,2 mm
• zuby - provedení: variabilní ozubení
• délka ozubení: 85, 59 mm
• celková délka: 115 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2682000 ...268203 2 x pilové plátky T stopka 40 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, překližky, MDF

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2380000 ...238008 2 x pilové plátky T stopka 50 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, MDF, dřevotřískové desky s
plastovým povrchem

2650000 ...265004 5 x pilové plátky T stopka 50 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, MDF, dřevotřískové desky s
plastovým povrchem

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 1,35 mm
• délka ozubení: 50 mm
• celková délka: 75 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2383000 ...238305 2 x pilové plátky T stopka 20 mm čisté zakřivené řezy překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým
povrchem, laminát, parkety

2393000 ...239302 5 x pilové plátky T stopka 20 mm čisté zakřivené řezy překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým
povrchem, laminát, parkety
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• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 3 mm
• délka ozubení: 90 mm
• celková délka: 115 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3547000 ...354708 2 x pilové
plátky

T stopka 65 mm rychlé, jemné řezy laťovky, MDF, dřevěné trámy, kuchyňské pracovní desky

• díky zvláštní geometrii zubů velice čisté řezy na horní a spodní straně obrobku
• materiál: HCS
• provedení: konická zadní část
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 1,65 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

25 mm čisté, rovné řezy dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát,
parkety

2379000 ...237902 3 x pilové plátky T stopka

25 mm čisté zakřivené řezy dřevotřískové desky s plastovým povrchem, laminát,
parkety

• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 227 mm
• celková délka: 250 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2692000 ...269200 1 pilový plátek T stopka 200 mm jemné řezy dřevěné trámy, měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky,
plasty
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• optimální chlazení díky symetrickým drážkám
• vysoká životnost
• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2680000 ...268005 2 x pilové plátky T stopka 30 mm jemné a přesné řezy měkké dřevo, překližky, plast

• materiál: HSS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2315000 ...231504 2 x pilové plátky T stopka 40 mm jemné, čisté řezy dřevěné terasy, překližky, kuchyňské pracovní desky,
parkety, plasty

2365000 ...236509 5 x pilové plátky T stopka 40 mm jemné, čisté řezy dřevěné terasy, překližky, kuchyňské pracovní desky,
parkety, plasty

• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2385000 ...238503 2 x pilové plátky T stopka 30 mm jemné, čisté řezy tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, překližky, dřevotřískové
desky s plastovým povrchem, laminát
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• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 1,65 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3561000 ...356108 2 x pilové plátky T stopka 30 mm čisté, jemné řezy na obou
stranách materiálu

dřevotřískové desky s plastovým
povrchem, laminát, plasty, MDF, parkety

• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

20 čisté zakřivené řezy laminát, dřevotřískové desky s plastovým povrchem,
překližky, parkety, laťovky

2383100 ...238312 5 x pilové
plátky

T stopka

30 jemné, čisté řezy laminát, dřevotřískové desky s plastovým povrchem,
dřevo s hřebíky, překližky, tvrdé dřevo

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 3 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

8431000 ...843103 2 x pilové plátky T stopka 40 mm hrubé řezy měkké dřevo
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• materiál: HCS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 2 mm
• délka ozubení: 49 mm
• celková délka: 76 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

8432000 ...843202 2 x pilové plátky T stopka 15 mm zakřivené řezy měkké dřevo

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 74 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

8433000 ...843301 2 x pilové plátky T stopka 30 mm jemné řezy měkké dřevo

pro zpracování kovu

• materiál: HSS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,2 mm
• délka ozubení: 50 mm
• celková délka: 75 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2318000 ...231801 2 x pilové plátky T stopka 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy

2654000 ...265400 5 x pilové plátky T stopka 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy
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• materiál: HSS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,2 mm
• délka ozubení: 110 mm
• celková délka: 130 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3549000 ...354906 2 x pilové plátky T stopka 1 - 3 mm jemné řezy ocelové plechy, neželezné kovy, hliník

• materiál: HSS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 2 mm
• délka ozubení: 50 mm
• celková délka: 75 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2317000 ...231702 2 x pilové plátky T stopka 3 - 6 mm jemné řezy plechy, hliník

2367000 ...236707 5 x pilové plátky T stopka 3 - 6 mm jemné řezy plechy, hliník

• pilový list pro extrémní zatížení
• materiál: BiM
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,2 mm
• délka ozubení: 50 mm
• celková délka: 75 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2388000 ...238800 2 x pilové plátky T stopka 1 - 3 mm jemné řezy ocelové plechy, neželezné kovy, nerez

• materiál: HSS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 2 mm
• délka ozubení: 50 mm
• celková délka: 75 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

8434000 ...843400 2 x pilové plátky T stopka 2,5 - 4 mm jemné řezy neželezné kovy, hliník
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Univerzální listy

• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 1,8 mm, 2,5 mm
• zuby - provedení: variabilní ozubení
• délka ozubení: 110 mm
• celková délka: 130 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

65 mm hrubé řezy měkké dřevo, dřevo s hřebíky, plasty3554000 ...355408 2 x pilové plátky T stopka

3 - 6 mm hrubé řezy plechy

• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 2 mm, 4 mm
• délka ozubení: 110 mm
• celková délka: 130 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

65 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, dřevěné trámy, plasty3555000 ...355507 2 x pilové plátky T stopka

3 - 10 mm rychlé, hrubé řezy neželezné kovy

• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 1,2 mm
• délka ozubení: 227 mm
• celková délka: 250 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2 - 200 mm jemné řezy sendvičové materiály2691000 ...269101 1 pilový plátek T stopka

1,5 - 3 mm jemné řezy plechy, hliník, plasty
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Speciální pilky

• materiál: HM - osazený
• rozestup zubů: 4,3 mm
• délka ozubení: 105 mm
• celková délka: 132 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2384000 ...238404 1 pilový plátek T stopka 80 mm rychlé, hrubé řezy plasty, porobeton, sádrokartonové desky

• materiál: HM - sypaný
• délka ozubení: 51 mm
• celková délka: 76 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2319000 ...231900 1 pilový plátek T stopka 15 mm hrubé řezy dlažby

Sortimenty

• pro takřka veškeré práce s děrovkou
• obsah: 3 pilové plátky
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 50 mm rychlé, velice hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky,
dřevěné trámy

HCS 30 mm čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové
desky, MDF, laminát, plasty

2685000 ...268500 1 sada pilových plátků
pro začátečníky

T stopka

HSS 3 - 6 mm jemné řezy plechy, hliník
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• ideální pro veškeré řezací práce při montáži a přestavbě ku-
chyní

• obsah: 3 pilové plátky
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka
řezu

jakost řezu pro

HCS 30 mm čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové
desky, MDF, laminát, plasty

HCS 50 mm hrubé zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové
desky, laťovky

2684000 ...268401 1 projektová sada
pilových plátků pro
kuchyně

T stopka

HCS 65 mm rychlé, jemné řezy laťovky, MDF, dřevěné trámy,
kuchyňské pracovní desky

• pro jakékoli řezací práce ve
vnitřní výstavbě

• obsah: 5 pilových plátků
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 50 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové
desky, laťovky, plasty

HCS 20 mm čisté zakřivené
řezy

měkké dřevo, dřevotřískové
desky, laťovky, plasty

HSS 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy

HM -
sypaný

15 mm hrubé řezy dlažby

2688000 ...268807 1 projektová sada pilových
plátků pro vnitřní výstavbu

T stopka

BiM 30 mm jemné, čisté řezy tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky,
překližky, dřevotřískové
desky s plastovým povrchem,
laminát

99

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 6
6.1 Pilové plátky



Úvodní box pro každého kutila
• komfortní vyjmutí jednotlivých listů stisknutím
tlačítka

• volný pohled na listy díky průhlednému vysoce transparentnímu plastovému pouzdru
• obsah: 10 pilových plátků
• ve skladovacím boxu
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 50 mm velice hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, dřevěné
trámy

HCS 50 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové desky,
plasty

HCS 20 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, laťovky, plasty

HCS 30 mm jemné řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
laminát

3559000 ...355903 1 box s pilovými listy
do děrovky

T stopka

HSS 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy

• ve plastovém boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 50 mm velice hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy

HCS 50 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, plasty

HCS 20 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, plasty

HCS 30 mm jemné řezy laminát, dřevotřískové desky, plasty

HSS 3 - 6 mm jemné řezy plechy, hliník

2358000 ...235809 10 x pilové
plátky

T stopka

HSS 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy
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• ve plastovém boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 20 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
laťovky, plasty

HCS 50 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, MDF,
dřevotřískové desky s plastovým
povrchem

HCS 30 mm čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF,
laminát, plasty

HSS 3 - 6 mm jemné řezy plechy, hliník

2655000 ...265509 10 x pilové
plátky

T stopka

HSS 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy

• včetně (zdarma) 1 x kapesní nůž
• ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 80 rychlé, hrubé řezy dřevěné trámy, tvrdé a měkké dřevo

HCS 40 středně hrubé řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
plast

HCS 30 jemné řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
laminát

HCS 25 jemné řezy laminát

HCS 15 zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky

2377000 ...237704 11 x pilové plátky + 1
kapesní nůž

T stopka

HSS 1 - 3 jemné řezy plechy, neželezné kovy
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• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

15 mm zakřivené řezy měkké dřevo

30 mm jemné řezy měkké dřevo

40 mm hrubé řezy měkké dřevo

8430000 ...843004 10 x pilové plátky T stopka

50 mm velice hrubé řezy měkké dřevo

• obsah: 10 pilových plátků
• ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka mate-
riál

hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 65 mm velice hrubé řezy měkké dřevo, překližky, dřevěné
trámy

HCS 50 mm rychlé, hrubé řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
plasty

HCS 20 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
plasty

HCS 30 mm jemné řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky s
plastovým povrchem, plasty

HSS 2,5 - 4 mm jemné řezy neželezné kovy, hliník

8630000 ...863002 1 box s pilovými
listy do děrovky

T stopka

HSS 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy
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Pilové plátky
vhodné pro Black & Decker, Einhell, HAAGER, KRAFTRONIC, RYOBI, Skil, Stayer

ke zpracování dřeva/plastů

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3550000 ...355002 2 x pilové plátky U stopka 50 mm hrubé zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 81 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2372000 ...237209 2 x pilové plátky U stopka 45 mm rychlé, hrubé řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2 - 3 mm
• délka ozubení: 93 mm
• celková délka: 116 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3548000 ...354807 2 x pilové plátky U stopka 65 mm rychlé, jemné řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, MDF,
dřevěné trámy
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• materiál: HCS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 2 mm
• délka ozubení: 50 mm
• celková délka: 70 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2303000 ...230309 2 x pilové plátky U stopka 20 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 3 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2301000 ...230101 2 x pilové plátky U stopka 50 mm hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty

2351000 ...235106 5 x pilové plátky U stopka 50 mm hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2 mm
• zuby - provedení: protichůdné zuby
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• použití bez kyvného zdvihu
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3541000 ...354104 2 x pilové plátky U stopka 30 mm jemné, čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, dřevotřískové
desky s plastovým povrchem, laminát
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• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 81 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2371000 ...237100 2 x pilové plátky U stopka 30 mm čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 61 mm
• celková délka: 80 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2300000 ...230002 2 x pilové plátky U stopka 35 mm velice hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy

• speciální list pro ty nejmenší poloměry
• ideální pro vyřezávání speciálních tvarů
• oboustranné ozubení umožňuje zakřivené řezy v obou směrech bez rizika vylamování
• materiál: HCS
• rozestup zubů: 2,2 / 3,2 mm
• zuby - provedení: variabilní ozubení
• délka ozubení: 85, 59 mm
• celková délka: 115 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2683000 ...268302 2 x pilové plátky U stopka 40 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, překližky, MDF
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• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 81 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2370000 ...237001 2 x pilové plátky U stopka 50 mm rychlé, hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, MDF, dřevotřískové desky s
plastovým povrchem

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2 mm
• délka ozubení: 61 mm
• celková délka: 80 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2305000 ...230507 2 x pilové plátky U stopka 20 mm jemné, čisté řezy tvrdé dřevo, překližky, parkety, plasty

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 1,35 mm
• délka ozubení: 52 mm
• celková délka: 70 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2373000 ...237308 2 x pilové plátky U stopka 20 mm čisté zakřivené řezy překližky, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým
povrchem, laminát, parkety
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• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 3 mm
• délka ozubení: 90 mm
• celková délka: 115 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3537000 ...353701 2 x pilové plátky U stopka 65 mm rychlé, jemné řezy laťovky, MDF, dřevěné trámy, kuchyňské pracovní
desky

• materiál: HCS
• provedení: konická zadní část
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 1,65 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

25 mm čisté, rovné řezy dřevotřískové desky s plastovým povrchem,
laminát, parkety

2674000 ...267404 3 x pilové plátky U stopka

25 mm čisté zakřivené řezy dřevotřískové desky s plastovým povrchem,
laminát, parkety

• optimální chlazení díky symetrickým drážkám
• vysoká životnost
• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2681000 ...268104 2 x pilové plátky U stopka 30 mm jemné a přesné řezy měkké dřevo, překližky, plast
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• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 81 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2375000 ...237506 2 x pilové plátky U stopka 30 mm jemné, čisté řezy tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, překližky, dřevotřískové
desky s plastovým povrchem, laminát

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 3 mm
• délka ozubení: 74 mm
• celková délka: 91,5 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

8441000 ...844100 2 x pilové plátky U stopka 40 mm hrubé řezy měkké dřevo

• materiál: HCS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 2 mm
• délka ozubení: 49 mm
• celková délka: 70 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

8442000 ...844209 2 x pilové plátky U stopka 15 mm zakřivené řezy měkké dřevo

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 74 mm
• celková délka: 91,5 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

8443000 ...844308 2 x pilové plátky U stopka 30 mm jemné řezy měkké dřevo
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pro zpracování kovu

• materiál: HSS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,2 mm
• délka ozubení: 110 mm
• celková délka: 130 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

3538000 ...353800 2 x pilové plátky U stopka 1 - 3 mm jemné řezy ocelové plechy, neželezné kovy, hliník

• materiál: HSS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,2 mm
• délka ozubení: 52 mm
• celková délka: 70 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2308000 ...230804 2 x pilové plátky U stopka 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy

• materiál: HSS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 2 mm
• délka ozubení: 52 mm
• celková délka: 70 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2376000 ...237605 2 x pilové plátky U stopka 3 - 6 mm jemné řezy plechy, hliník

• materiál: HSS
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 3 mm
• délka ozubení: 61 mm
• celková délka: 80 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2307000 ...230705 2 x pilové plátky U stopka 3 - 10 mm hrubé řezy plechy, hliník
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• pilový list pro extrémní zatížení
• materiál: BiM
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,2 mm
• délka ozubení: 52 mm
• celková délka: 70 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2378000 ...237803 2 x pilové plátky U stopka 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy, nerez

• materiál: HSS
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 2 mm
• délka ozubení: 52 mm
• celková délka: 70 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

8444000 ...844407 2 x pilové plátky U stopka 3 - 5 mm jemné řezy plechy, hliník

Univerzální listy

• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 1,8 mm, 2,5 mm
• zuby - provedení: variabilní ozubení
• délka ozubení: 110 mm
• celková délka: 130 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

65 mm hrubé řezy měkké dřevo, dřevo s hřebíky, plasty3544000 ...354401 2 x pilové plátky U stopka

3 - 6 mm hrubé řezy plechy
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Speciální pilky

• materiál: HM
• zuby - provedení: HM - sypaný
• délka ozubení: 51 mm
• celková délka: 70 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2309000 ...230903 1 pilový plátek U stopka 15 mm hrubé řezy dlažby

Sortimenty

• pro takřka veškeré práce s děrovkou
• obsah: 3 pilové plátky
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 50 mm hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové desky,
laťovky, plasty

HCS 30 mm čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
MDF, laminát, plasty

2690000 ...269002 1 sada pilových plátků pro
začátečníky

U stopka

HSS 3 - 6 mm jemné řezy plechy, hliník
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• ideální pro veškeré řezací práce při montáži a přestavbě ku-
chyní

• obsah: 3 pilové plátky
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka
řezu

jakost řezu pro

HCS 30 mm čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové
desky, MDF, laminát, plasty

HCS 50 mm hrubé zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové
desky, laťovky

2689000 ...268906 1 projektová sada
pilových plátků pro
kuchyně

U stopka

HCS 65 mm rychlé, jemné řezy laťovky, MDF, dřevěné trámy,
kuchyňské pracovní desky

• ve plastovém boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 35 mm velice hrubé řezy tvrdé dřevo, překližky, dřevěné trámy

HCS 50 mm hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové desky,
plasty

HCS 20 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
plasty

HCS 20 mm jemné řezy měkké dřevo, tvrdé dřevo, plasty,
parkety

HSS 3 - 10 mm hrubé řezy plechy, hliník

2356000 ...235601 10 x pilové plátky U stopka

HSS 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy
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• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

15 mm čisté zakřivené řezy měkké dřevo

30 mm jemné řezy měkké dřevo

40 mm hrubé řezy měkké dřevo

8440000 ...844001 10 x pilové plátky U stopka

50 mm velice hrubé řezy měkké dřevo

• obsah: 10 pilových plátků
• ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka materiál hloubka řezu jakost řezu pro

HCS 50 mm velice hrubé řezy měkké dřevo, překližky, dřevěné trámy

HCS 50 mm hrubé řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
plasty

HCS 20 mm zakřivené řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky,
plasty

HCS 30 mm jemné řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky s
plastovým povrchem, plasty

HSS 3 - 6 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy, hliník

8631000 ...863101 1 box s pilovými
listy do děrovky

U stopka

HSS 1 - 3 mm jemné řezy plechy, neželezné kovy
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Pilové plátky
vhodné pro Peugeot

ke zpracování dřeva/plastů

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 75 mm
• celková délka: 100 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2345000 ...234505 2 x pilové plátky PG stopka 30 mm čisté řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, MDF, laminát, plasty

Plátky pro elektrickou pilu ocasku
vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, KRAFTRONIC, Makita, Metabo, Rockwell, Skil

ke zpracování dřeva/plastů

• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4,2 mm
• délka ozubení: 130 mm
• celková délka: 150 mm
• použití s kyvným zdvihem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2290000 ...229006 2 x šavlové pilové plátky 10 - 100 mm rychlé, jemné zakřivené řezy měkké dřevo, dřevěné trámy, plasty
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• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 122 mm
• celková délka: 150 mm
• použití s kyvným zdvihem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2294000 ...229402 2 x šavlové pilové plátky 10 - 100 mm jemné řezy dřevo, plast

• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 8,5 mm
• zuby - provedení: extra ostré zuby
• délka ozubení: 218 mm
• celková délka: 240 mm
• použití s kyvným zdvihem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2289000 ...228900 2 x šavlové pilové plátky 20 - 190 mm rychlé, velice hrubé řezy měkké dřevo, prořezávání

• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 4,2 mm
• délka ozubení: 280 mm
• celková délka: 300 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2296000 ...229600 2 x šavlové pilové plátky 10 - 250 mm rychlé, jemné řezy měkké dřevo, plasty
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• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 2,4 - 4 mm
• délka ozubení: 180 mm
• celková délka: 200 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2672000 ...267206 2 x šavlové pilové plátky 6 - 150 mm jemné, čisté řezy překližky, MDF, plast

• speciálně pro křivkové řezy
• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4,2 mm
• délka ozubení: 130 mm
• celková délka: 150 mm
• použití s kyvným zdvihem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

3566000 ...356603 2 x šavlové pilové plátky 10 - 100 mm rychlé, jemné zakřivené řezy dřevotřískové desky, překližky, plasty

• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 5 mm
• zuby - provedení: extra ostré zuby
• délka ozubení: 210 mm
• celková délka: 230 mm
• použití bez kyvného zdvihu
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2295000 ...229501 2 x šavlové pilové plátky 10 - 180 rychlé, hrubé řezy dřevěné trámy, prořezávání
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• materiál: CV
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 8,5 mm
• délka ozubení: 210 mm
• celková délka: 230 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2291000 ...229105 2 x šavlové pilové plátky 20 - 180 mm rychlé, velice hrubé řezy dřevěné trámy, prořezávání

pro zpracování kovu

• materiál: BiM
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,4 mm
• délka ozubení: 130 mm
• celková délka: 150 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2298000 ...229808 2 x šavlové pilové plátky 1 - 3 mm jemné lícující řezy plechy, neželezné kovy

• materiál: BiM
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 130 mm
• celková délka: 150 mm
• použití s kyvným zdvihem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2299000 ...229907 2 x šavlové pilové plátky 3 - 8 mm hrubé řezy plechy, neželezné kovy
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• velice flexibilní plátek
• lícující řezy
• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 1,4 mm
• délka ozubení: 210 mm
• celková délka: 230 mm
• použití s kyvným zdvihem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2696000 ...269606 2 x šavlové pilové plátky 1,5 - 4 mm jemné řezy plechy, ocel, trubky

• velice flexibilní plátek
• materiál: BiM
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,4 mm
• délka ozubení: 130 mm
• celková délka: 150 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2297000 ...229709 2 x šavlové pilové plátky 1 - 3 mm jemné lícující řezy plechy, neželezné kovy, nerez

• velice flexibilní plátek
• materiál: BiM
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,8 mm
• délka ozubení: 130 mm
• celková délka: 150 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2293000 ...229303 2 x šavlové pilové plátky 2 - 8 mm jemné lícující řezy plechy, neželezné kovy, hliník
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• velice flexibilní plátek
• materiál: BiM
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,8 mm
• délka ozubení: 210 mm
• celková délka: 230 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2292000 ...229204 2 x šavlové pilové plátky 2 - 8 mm jemné lícující řezy neželezné kovy, hliník, litinová trubka

• řezy v přesných úhlech a bez vibrací
• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 200 mm
• celková délka: 220 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2679000 ...267909 2 x šavlové pilové plátky 3 - 190 mm jemné a přesné řezy kovové profily, trubky, plechy

Univerzální listy

• materiál: BiM
• použití s kyvným zdvihem
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 1,8 mm, 2,6 mm
• zuby - provedení: variabilní ozubení
• délka ozubení: 210 mm
• celková délka: 230 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

5 - 180 mm hrubé řezy plast, dřevo s hřebíky3568000 ...356801 2 x šavlové pilové plátky

3 - 10 mm hrubé řezy litinová trubka
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• materiál: BiM
• použití s kyvným zdvihem
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 2,2 - 3,2 mm
• délka ozubení: 210 mm
• celková délka: 230 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

< 175 mm hrubé řezy plast, dřevo s hřebíky2673000 ...267305 2 x šavlové pilové plátky

3,5 - 12 mm hrubé řezy ocel

• materiál: BiM
• použití s kyvným zdvihem
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 1,8 mm, 2,6 mm
• zuby - provedení: variabilní ozubení
• délka ozubení: 130 mm
• celková délka: 150 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

5 - 100 mm hrubé řezy dřevo s hřebíky3567000 ...356702 2 x šavlové pilové plátky

3 - 10 mm hrubé řezy hliník

• flexibilní a nezlomitelný
• materiál: BiM
• použití s kyvným zdvihem
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 2,5 mm
• délka ozubení: 130 mm
• celková délka: 150 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

< 100 mm hrubé řezy dřevo s hřebíky2695000 ...269507 2 x šavlové pilové plátky

3 - 12 mm hrubé řezy ocel, neželezné kovy
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• demontážní list pro demoliční práce všeho druhu
• pilový list pro extrémní zatížení
• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 4,2 mm
• délka ozubení: 210 mm
• celková délka: 230 mm
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2677000 ...267701 2 x šavlové pilové plátky 5 - 190 mm jemné řezy tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, hliníkové profily, tenkostěnné
ocelové profily, trubky

• flexibilní a nezlomitelný
• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 4,2 mm
• délka ozubení: 280 mm
• celková délka: 300 mm
• použití s kyvným zdvihem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2671000 ...267107 2 x šavlové pilové plátky 6 - 250 mm jemné řezy dřevo s hřebíky, MDF, plast

• Optimální pro vyřezávání starých oken
• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 4,2 mm
• délka ozubení: 130 mm
• celková délka: 150 mm
• použití s kyvným zdvihem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu jakost řezu pro

2678000 ...267800 2 x šavlové pilové plátky 6 - 100 mm hrubé zakřivené řezy tvrdé dřevo, dřevo s hřebíky, plasty
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Sortimenty

• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis materiál hloubka řezu jakost řezu pro

CV 5 - 100 mm jemné řezy dřevo, neželezné kovy

CV 10 - 180 mm rychlé, hrubé řezy dřevěné trámy, prořezávání

CV 20 - 190 mm rychlé, velice hrubé řezy měkké dřevo, prořezávání

BiM 2 - 8 mm jemné lícující řezy neželezné kovy, hliník, litinová trubka

3599000 ...359901 5 x šavlové pilové plátky

BiM 1 - 3 mm rychlé, jemné řezy plechy, neželezné kovy

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis materiál hloubka řezu jakost řezu pro

CV 3 - 100 mm jemné řezy dřevo, plasty

CV 20 - 180 mm rychlé, velice hrubé řezy dřevěné trámy, prořezávání

8437000 ...843707 3 x šavlové pilové plátky

HSS 1 - 3 mm rychlé, jemné řezy plechy, neželezné kovy
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Plátky pro tandemové pily ocasky
vhodné pro Bosch PFZ 1200 A, Bosch PFZ 1300 AE

• materiál: HCS
• rozestup zubů: 10 mm
• délka ozubení: 275 mm
• celková délka: 359 mm
• provedení: broušené
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis jakost řezu pro

2396000 ...239609 1 šavlové pilové plátky hrubé řezy měkké dřevo, dřevotřískové desky, dřevěné trámy, plasty

Přísluš. pro víceúčel. pilu Bosch, KRAFTRONIC, Kress
vhodné pro Bosch, KRAFTRONIC, Kress

• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 4 mm
• délka ozubení: 125 mm
• celková délka: 150 mm
• provedení: konická zadní část
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka hloubka řezu jakost řezu pro

2669000 ...266902 2 x pilové listy T stopka 100 mm hrubé řezy tvrdé dřevo, dřevotřískové desky, překližky
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Hoblovací nože

• stroj: elektrický ruční hoblík
• použitelné z obou stran
• materiál: HM
• pro veškeré dřevo, dřevotřískové desky, laťovky
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis vhodné pro rozměry výrobku

4110000 ...411005 2 x hoblovací nože AEG, Black & Decker, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Kress, MAFELL, Metabo,
Scheer, Skil

1,1 x 75,5 x 5,5 mm

4111000 ...411104 2 x hoblovací nože Black & Decker 1,1 x 82,7 x 5,5 mm

4113000 ...411302 2 x hoblovací nože AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, MAFELL,
Makita, Metabo, Skil

1,1 x 82 x 5,5 mm
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Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.
• pro průchody trubek a montáž elektrických zásuvek pod omítku
• pro beton, duté tvárnice, cihly, přírodní kameny, umělé kameny
• speciálně vytvrzená, přesná stopka vrtáku, odolná proti opotřebení
• speciálně pájené, tepelně odolné desky z tvrdokovu
• provedení: upínací trn SDS-plus, odolné úderu kladiva, 2 vyhazovací otvory
• včetně: 1 x vrták, ø 8 mm, HM
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu závit

8914000 ...891401 1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus ø 68 mm 46 mm M 16

• pro průchody trubek a montáž elektrických zásuvek pod omítku
• pro beton, duté tvárnice, cihly, přírodní kameny, umělé kameny
• speciálně vytvrzená, přesná stopka vrtáku, odolná proti opotřebení
• speciálně pájené, tepelně odolné desky z tvrdokovu
• provedení: upínací trn SDS-plus, odolné úderu kladiva, 2 vyhazovací otvory
• včetně: 1 x vrták, ø 8 mm, HM
• balení: skladovací box na kartě
• samostatné příslušenství: 5425000, 5428000, 5482000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu závit

5480000 ...548008 1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus ø 40 mm 46 mm M 16

5483000 ...548305 1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus ø 68 mm 46 mm M 16

5460000 ...546004 1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus ø 76 mm 46 mm M 16

5481000 ...548107 1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus ø 83 mm 46 mm M 16

5490000 ...549005 1 dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus ø 105 mm 46 mm M 16
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5428000 5425000

• provedení: odolné úderu kladiva
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 5482000
• vhodné pro 5460000, 5480000,
5481000, 5483000, 5490000

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka stopky stopka závit vrták výška vrtáku

5428000 ...542808 1 upínací trn s centrovacím vrtákem 110 mm SDS-plus M 16 ø 8 mm 70 mm

5425000 ...542501 1 upínací trn s centrovacím vrtákem 220 mm SDS-plus M 16 ø 8 mm 70 mm

• provedení: odolné úderu kladiva
• materiál: HM
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 5425000, 5428000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

5482000 ...548206 1 centrovací vrták ø 8 mm

Sortimenty

• na vrtání otvorů pro zásuvky
• vhodné pro všechny běžné kombinace zásuvek
• pro zdi, beton, přírodní kámen, dřevo, kovy, plast
• obsah:
1 x dutá vrtací korunka s upínacím trnem SDS-plus, HM, ø 68 mm
1 x děrovka, BiM, ø 68 mm, se šestihrannou stopkou, centrovací vrták
1 x šablona

• ve plastovém kufru

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5982000 ...598201 1 sada děrovek "Universal"

127

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 6
6.2 Děrovky / vrtací korunky



Diamantové duté vrtací korunky

• k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
• pro zdi
• rychlé, jemné řezy
• práce bez otřesů
• extrémně vysoká doba životnosti
• se sletovanými diamantovými segmenty
• provedení: 2 vyhazovací otvory, posuvný šnek z vnější strany
• balení: skladovací box na kartě
• samostatné příslušenství: 5955000, 5956000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu závit

7957000 ...795709 1 diamantová dutá vrtací korunka ø 68 mm 65 mm M 16

7958000 ...795808 1 diamantová dutá vrtací korunka ø 82 mm 65 mm M 16

• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 7957000, 7958000

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka závit vrták výška vrtáku

5955000 ...595507 1 upínací trn s centrovacím vrtákem SDS-plus M 16 ø 8 mm 80 mm

5956000 ...595606 1 upínací trn s centrovacím vrtákem šestihranná stopka M 16 ø 8 mm 80 mm
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Vrtací korunka - násada

• pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
• pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, kameninové obkládačky
• materiál: HM - sypaný
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu samostatné příslušenství vhodné pro

3473000 ...347304 1 vrtací korunka - násada ø 33 mm 55 mm 3466000, 3472000 3464000, 3478000, 5424000

3468000 ...346802 1 vrtací korunka - násada ø 43 mm 55 mm 3466000, 3472000 5424000

3474000 ...347403 1 vrtací korunka - násada ø 53 mm 55 mm 3466000, 3472000 3464000, 3478000, 5424000

3477000 ...347700 1 vrtací korunka - násada ø 68 mm 55 mm 3466000, 3472000 3464000, 5424000

3475000 ...347502 1 vrtací korunka - násada ø 73 mm 55 mm 3466000, 3472000 3464000, 3470000, 3478000

3476000 ...347601 1 vrtací korunka - násada ø 83 mm 55 mm 3466000, 3472000 3464000, 3478000

3467000 ...346703 1 vrtací korunka - násada ø 103 mm 55 mm 3466000 5424000

3472000 3466000

• pro číslo zboží 3472000: nástavce
vrtacího věnce ø 33 - 83 mm

• pro číslo zboží 3466000: nástavce
vrtacího věnce ø 33 - 103 mm

• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 3471000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vhodné pro

3472000 ...347205 1 uchycovací talíř ø 90 mm 3464000, 3465000, 3468000, 3470000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000,
3477000, 3478000, 5424000

3466000 ...346604 1 uchycovací talíř ø 110 mm 3467000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 5424000
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• pro uchycovací talíř
• materiál: HM
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 1003000, 3464000,
3465000, 3466000, 3470000,
3472000, 3478000, 3893000,
3894000, 3895000, 3896000,
3897000, 3898000, 3899000,
5424000, 8913000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka

3471000 ...347106 1 centrovací vrták ø 8 mm 140 mm

Vrtací věnce

• pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
• pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, kameninové obkládačky
• kompletní s upínacím talířem a středicím vrtákem
• materiál: HM - sypaný
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu samostatné příslušenství

3478000 ...347809 1 sada vrtacích věnců ø 33, 53, 73,
83 mm

55 mm 3471000, 3472000, 3473000, 3474000,
3475000, 3476000

3465000 ...346505 1 vrtací věnec s uchycovacím talířem
a středicím vrtákem

ø 67 mm 55 mm 3471000, 3472000

3470000 ...347007 1 vrtací věnec s uchycovacím talířem
a středicím vrtákem

ø 73 mm 55 mm 3471000, 3472000, 3475000
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5424000 3464000

• pro veškeré instalační práce (zásuvky,
rozvaděče, trubky)

• pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokarto-
nové desky, kameninové obkládačky

• materiál: HM - sypaný
• ve plastovém kufru
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu obsah samostatné příslušenství

3464000 ...346406 1 sada vrtacích
věnců "zdivo"

55 mm 5 x nástavec děrovek ø 33,
53, 68, 73, 83 mm
1 x uchycovací talíř
1 x centrovací vrták

3471000, 3472000, 3473000, 3474000, 3475000,
3476000, 3477000

5424000 ...542402 1 sada vrtacích
věnců "zdivo"

55 mm 5 x nástavec děrovek ø 33,
43, 53, 68, 103 mm
1 x uchycovací talíř
1 x centrovací vrták

3466000, 3467000, 3468000, 3471000, 3472000,
3473000, 3474000, 3477000

Děrovky MH - sypané

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.
• pro montáž elektrických zásuvek pod omítku
• pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, dlažby
• přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
• určeno také pro hluboké otvory
• materiál: HM - sypaný
• včetně: 1 x centrovací vrták HM, ø 8 mm, se šestihrannou stopkou
• balení: skladovací box na kartě
• samostatné příslušenství: 3471000, 3862000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu

8913000 ...891302 1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem ø 68 mm 55 mm
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• pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
• pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, dlažby
• přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
• určeno také pro hluboké otvory
• materiál: HM - sypaný
• včetně: 1 x centrovací vrták HM, ø 8 mm, se šestihrannou stopkou
• balení: skladovací box na kartě
• samostatné příslušenství: 3471000, 3862000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu

3893000 ...389304 1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem ø 33 mm 55 mm

3894000 ...389403 1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem ø 43 mm 55 mm

3895000 ...389502 1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem ø 53 mm 55 mm

3896000 ...389601 1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem ø 68 mm 55 mm

3897000 ...389700 1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem ø 73 mm 55 mm

3898000 ...389809 1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem ø 83 mm 55 mm

3899000 ...389908 1 děrovka MH-sypaná se stopkou a vrtákem ø 103 mm 55 mm

• pro děrovky HM - sypané se stopkou a
vrtákem

• pro vrtání hlubokých děr
• materiál: HM
• vhodné pro 1003000, 3893000,
3894000, 3895000, 3896000,
3897000, 3898000, 3899000,
8913000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka délka

3862000 ...386204 1 centrovací vrták ø 8 mm šestihranná stopka 220 mm
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• pro veškeré instalační práce (zásuvky, rozvaděče, trubky)
• pro zdi, cihly, lehké cihly, sádrokartonové desky, dlažby
• určeno také pro hluboké otvory
• materiál: HM - sypaný
• obsah:
2 x středicí vrták z tvrdokovu, 140, 220 mm
3 x děrovky, ø 33, 53, 68 mm

• ve plastovém kufru maxi
• samostatné příslušenství: 3471000, 3862000

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu

1003000 ...100305 1 sada děrovek 5-dílná, HM - sypaná 55 mm

Bimetalové nástavce na děrovku

• pro ocelová litina, šedá litina, nerezová ocel HCS, stavební ocel, hliník, bronz, měď, PVC, akrylové sklo, dřevo,
sádrokartonové desky

• vysoká životnost
• velice klidný chod
• materiál: BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu závit samostatné příslušenství

3490000 ...349001 1 nástavec pro děrovku ø 20 mm 40 mm 1/2" (12,7 mm) 5957000

3767000 ...376700 1 nástavec pro děrovku ø 25 mm 40 mm 1/2" (12,7 mm) 5957000

3491000 ...349100 1 nástavec pro děrovku ø 29 mm 40 mm 1/2" (12,7 mm) 5957000

3768000 ...376809 1 nástavec pro děrovku ø 32 mm 40 mm 5/8" (15,88 mm) 5958000

3492000 ...349209 1 nástavec pro děrovku ø 35 mm 40 mm 5/8" (15,88 mm) 5958000

3770000 ...377004 1 nástavec pro děrovku ø 40 mm 40 mm 5/8" (15,88 mm) 5958000

3493000 ...349308 1 nástavec pro děrovku ø 51 mm 40 mm 5/8" (15,88 mm) 5958000

3772000 ...377202 1 nástavec pro děrovku ø 60 mm 40 mm 5/8" (15,88 mm) 5958000

3494000 ...349407 1 nástavec pro děrovku ø 68 mm 40 mm 5/8" (15,88 mm) 5958000
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• stopka: šestihranná stopka
• včetně: HSS centrovací vrták Ø 6 mm
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro závit délka vhodné pro

5957000 ...595705 1 upínací trn s
centrovacím vrtákem

pro nástavce děrovky ø
19 - 29 mm

1/2" (12,7 mm) 68 mm 3490000, 3491000, 3767000

5958000 ...595804 1 upínací trn s
centrovacím vrtákem

pro nástavce děrovky
od ø 32 mm

5/8" (15,88 mm) 68 mm 3492000, 3493000, 3494000,
3768000, 3770000, 3772000

Sortimenty pro nerezovou ocel, kovy
• pro ocelová litina, šedá litina, nerezová
ocel HCS, stavební ocel, hliník, bronz,
měď, PVC, akrylové sklo

• materiál: BiM
• ve plastovém kufru
• balení: samolepka
• samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah

3498000 ...349803 1 sada děrovek "elektro a sanita" 5 x nástavec děrovek ø 25, 29, 35, 51, 68 mm
1 x upínací trn s centrovacím vrtákem, HSS

Sortimenty pro dřevo, kovy

5422000 5423000 3764000

• pro dřevo, překližky, ocel, barevné kovy, plasty, sádrokartonové desky
• materiál: BiM
• ve plastovém kufru
• balení: samolepka
• samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah

5422000 ...542204 1 sada děrovek „sanita“ 5 x nástavec děrovek ø 25, 35, 43, 54, 83 mm
1 x upínací trn s centrovacím vrtákem
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číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah

3764000 ...376403 1 sada děrovek "elektro a sanita" 5 x nástavec děrovek ø 35, 40, 51, 65, 68 mm
1 x upínací trn s centrovacím vrtákem

5423000 ...542303 1 sada děrovek "elektro" 6 x nástavec děrovek ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
1 x upínací trn s centrovacím vrtákem

• pro dřevo, překližky, ocel, barevné kovy, plasty, sádrokartonové desky
• materiál: BiM
• ve plastovém kufru

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah

5980000 ...598003 1 sada děrovek „renovace“ 3 x nástavec děrovek ø 35, 43, 68 mm
1 x upínací trn s centrovacím vrtákem

Bi-metalové děrovky

• pro dřevo, překližky, ocel, barevné kovy, plasty, sádrokartonové desky
• BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli
• přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
• materiál: BiM, speciálně legované tělo nářadí s ozubením z rychlořezné oceli
• včetně: 1 x centrovací vrták HSS, ø 6 mm
• samostatné příslušenství: 5479000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka balení

5462000 ...546202 1 děrovka ø 20 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5463000 ...546301 1 děrovka ø 22 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5464000 ...546400 1 děrovka ø 25 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5465000 ...546509 1 děrovka ø 29 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5466000 ...546608 1 děrovka ø 32 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5467000 ...546707 1 děrovka ø 35 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5469000 ...546905 1 děrovka ø 40 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5470000 ...547001 1 děrovka ø 45 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5471000 ...547100 1 děrovka ø 51 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5472000 ...547209 1 děrovka ø 54 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5484000 ...548404 1 děrovka ø 60 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka balení

5473000 ...547308 1 děrovka ø 65 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5474000 ...547407 1 děrovka ø 68 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5475000 ...547506 1 děrovka ø 74 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5455000 ...545502 1 děrovka ø 75 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5494000 ...549401 1 děrovka ø 76 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5485000 ...548503 1 děrovka ø 80 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5476000 ...547605 1 děrovka ø 83 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5456000 ...545601 1 děrovka ø 85 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5486000 ...548602 1 děrovka ø 86 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5492000 ...549203 1 děrovka ø 92 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5493000 ...549302 1 děrovka ø 100 mm 40 mm šestihranná stopka skladovací box na kartě

5496000 ...549609 1 děrovka ø 112 mm 40 mm šestihranná stopka připevněná na kartě

5497000 ...549708 1 děrovka ø 121 mm 40 mm šestihranná stopka připevněná na kartě

5495000 ...549500 1 děrovka ø 127 mm 40 mm šestihranná stopka připevněná na kartě

5498000 ...549807 1 děrovka ø 152 mm 40 mm šestihranná stopka připevněná na kartě

• materiál: HSS
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5455000, 5456000, 5462000,
5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000,
5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000,
5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000,
5958000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka

5479000 ...547902 1 centrovací vrták ø 6 mm 68 mm

Děrovky z karbonu

• ideální na suchou výstavbu
• pro sádrokartonové desky, měkké dřevo, OSB desky, překližky, dřevotřískové desky
• se šestihrannou stopkou vhodnou pro všechny vrtačky a akumulátorové šroubováky, s Ø do 68 mm dodatečně
ve strojích s uchycením 1/4" nebo na držáky bitů

• jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
• vrtné jádro lze z vrtací korunky jednoduše odstranit
• díky třízubému seskupení je vhodný také pro akumulátorové přístroje s nižší hnací sílou
• křížené seskupení zubů
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka

5963000 ...596306 1 děrovka z karbonu ø 25 mm 30 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka

5964000 ...596405 1 děrovka z karbonu ø 35 mm 30 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

5965000 ...596504 1 děrovka z karbonu ø 40 mm 30 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

5966000 ...596603 1 děrovka z karbonu ø 60 mm 30 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

5967000 ...596702 1 děrovka z karbonu ø 65 mm 30 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

5968000 ...596801 1 děrovka z karbonu ø 68 mm 30 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

5969000 ...596900 1 děrovka z karbonu ø 74 mm 30 mm šestihranná stopka

5970000 ...597006 1 děrovka z karbonu ø 76 mm 30 mm šestihranná stopka

5971000 ...597105 1 děrovka z karbonu ø 86 mm 30 mm šestihranná stopka

5972000 ...597204 1 děrovka z karbonu ø 105 mm 30 mm šestihranná stopka

5973000 ...597303 1 děrovka z karbonu ø 127 mm 30 mm šestihranná stopka

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka

5974000 ...597402 1 souprava děrovek z karbonu ø 86, 127 mm 30 mm šestihranná stopka

Nastavitelné děrovky

• pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo, překližky
• jen jeden produkt pro všechny běžné poloměry při suché výstavbě
• pohodlné plynulé nastavení ve třech krocích: uvolnit – synchronně nastavit – upevnit
• jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
• tři integrované škály pro všechny běžné rozměry
• pracovní prostor chráněn velkým vrtacím talířem
• spolehlivé odstranění prachu pro dlouhou funkčnost nastavovacího mechanismu
• se třemi kříženě ozubenými čepelemi
• včetně:
1 x šestihran - klíč, SW 2,5
1 x šestihran - klíč, SW 4

• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem
• samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka

5977000 ...597709 1 AH 45-90 - nastavitelná děrovka ø 45 - 90 mm 30 mm tříhranná stopka
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka

5978000 ...597808 1 AH 45-130 - nastavitelná děrovka ø 45 - 130 mm 30 mm tříhranná stopka

Pro přípravu elektroinstalací v suché výstavbě
• pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
• integrovaná stupnice pro všechny běžné rozměry: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
• nastavitelná velikost
• jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
• se třemi kříženě ozubenými čepelemi
• včetně:
1 x šestihran - klíč, SW 2,5
1 x šestihran - klíč, SW 4

• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka stopka

5983000 ...598300 1 nastavitelná děrovka pro
elektroinstalace

ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm 30 mm tříhranná stopka ø 8,5 mm

pro přípravu sanitárních instalací v suché výstavbě
• pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
• integrovaná stupnice pro všechny běžné rozměry: Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm
• nastavitelná velikost
• jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
• se třemi kříženě ozubenými čepelemi
• včetně:
1 x šestihran - klíč, SW 2,5
1 x šestihran - klíč, SW 4

• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka stopka

5984000 ...598409 1 nastavitelná děrovka pro sanitární
instalace

ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm 30 mm tříhranná stopka ø 8,5 mm
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pro všechny běžné průměry ve vnitřní výstavbě
• pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
• integrovaná stupnice pro často používané rozměry: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
• nastavitelná velikost
• jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
• se třemi kříženě ozubenými čepelemi
• včetně:
1 x šestihran - klíč, SW 2,5
1 x šestihran - klíč, SW 4

• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka stopka

5985000 ...598508 1 univerzální nastavitelná děrovka ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm 30 mm tříhranná stopka ø 8,5 mm

pro přípravu instalací vestavných spotů
• pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
• integrovaná stupnice pro velikosti spotů nejznámějších výrobců: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
• nastavitelná velikost
• jemné a čisté řezy díky speciální geometrii zubů
• se třemi kříženě ozubenými čepelemi
• včetně:
1 x šestihran - klíč, SW 2,5
1 x šestihran - klíč, SW 4

• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 5979000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka stopka

5986000 ...598607 1 nastavitelná děrovka pro
instalaci vestavných spotů

ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm 30 mm tříhranná stopka ø 8,5 mm
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• pro sádrokartonové desky, OSB desky, měkké dřevo
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5979000 ...597907 3 x náhradní břity

Profesionální děrovky

v jednom pracovním kroku se díky korunkovému záhlubníku
vytvoří prohloubení okraje pro montáž zásuvek

Přesná děrovka pro perfektní a rychlou práci
• pro dřevo, plasty, sádrokartonové desky, stavební desky
• vyhazovač automaticky vyhazuje vrtné jádro
• tvrzené řezací zuby a záhlubník okraje zajišťují čistý řez a dlouhou životnost
• provedení: s vyhazovačem a korunkovým záhlubníkem
• včetně: 1 x centrovací vrták HCS, ø 6 mm
• balení: skladovací box na kartě
• související produkty: 4050000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

2158000 ...215801 1 děrovka ø 68 mm tříhranná stopka
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Profesionální děrovka v průmyslové kvalitě
• pro dřevo, plasty, sádrokartonové desky, stavební desky, neželezné kovy
• provedení: pilové listy z wolframové oceli
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták HSS, ø 6 mm
5 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

2220000 ...222007 1 profesionální děrovka ø 28, 35, 50, 68, 75 mm 40 mm šestihranná stopka

• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky, neželezné
kovy

• vysoký řezný výkon
• provedení: pilové listy z wolframové oceli
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 8 mm
3 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

2154000 ...215405 1 super děrovka ø 60, 68, 74 mm 33 mm tříhranná stopka

• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky, neželezné
kovy

• vysoký řezný výkon
• provedení: pilové listy z wolframové oceli
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 10 mm
5 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

2155000 ...215504 1 super děrovka ø 60, 68, 74, 80, 95 mm 40 mm šestihranná stopka
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Standardní děrovky
• k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• kovové tělo
• včetně: 1 x centrovací vrták, ø 6 mm
• balení: připevněná na kartě
• související produkty: 4050000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka stopka

2157000 ...215702 1 standardní děrovka ø 68 mm 23 mm kruhová stopka ø 6 mm

• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 8 mm
7 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

2164000 ...216402 1 standardní děrovka ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm 23 mm tříhranná stopka

• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 8 mm
6 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

2165000 ...216501 1 standardní děrovka ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm 23 mm šestihranná stopka

• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• provedení: pilové listy z wolframové oceli
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 8 mm
7 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

2160000 ...216006 1 standardní děrovka ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm 33 mm tříhranná stopka
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• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 10 mm
5 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

2162000 ...216204 1 standardní děrovka ø 60, 68, 74, 80, 95 mm 33 mm šestihranná stopka

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s
vysvětlivkami použití.
• k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• kovové tělo
• včetně: 1 x centrovací vrták, ø 6 mm
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka stopka

8912000 ...891203 1 standardní děrovka ø 68 mm 33 mm kruhová stopka ø 6 mm

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení sanitární techniky
Balení s vysvětlivkami použití.
• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 8 mm
4 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

8917000 ...891708 1 standardní děrovka ø 25, 35, 43, 53 mm 33 mm šestihranná stopka

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s
vysvětlivkami použití.
• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 10 mm
5 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

8918000 ...891807 1 standardní děrovka ø 68, 74, 80, 90, 100 mm 38 mm šestihranná stopka
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Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení elektro. Balení s vysvětlivkami použití.
• k usazování zásuvek, krabic rozvaděčů a stěnových krabic
• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• kovové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 8 mm
3 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka

8916000 ...891609 1 standardní děrovka ø 40, 54, 65 mm 40 mm tříhranná stopka

• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• plastové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 6 mm
7 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka stopka

2161000 ...216105 1 standardní děrovka ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm 18 mm kruhová stopka ø 6 mm

• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• plastové tělo
• včetně:
1 x centrovací vrták, ø 6 mm
3 x rychlovýměnné pilové nástavce

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis zařízení k rychlé výměně hloubka řezu stopka stopka

2169000 ...216907 1 standardní děrovka ø 40, 54, 65 mm 18 mm kruhová stopka ø 6 mm
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• pro dřevo, sádrokartonové desky, stavební desky
• plastové tělo
• včetně: 1 x centrovací vrták, ø 6 mm
• balení: připevněná na kartě
• související produkty: 4050000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka stopka

3777000 ...377707 1 standardní děrovka ø 65 mm 32 mm kruhová stopka ø 6 mm

Univerzální děrovky

• pro dřevo, plasty, zdi, sádrové bloky, pórobeton, eternit, heraklitové desky, cihly, sádrokartonové desky
• se speciálními břity z tvrdokovu pro přesné řezy
• vynikající odvod třísek díky extra velkému prostoru
• přímo použitelná - žádné zvláštní upínací trny nejsou potřeba
• materiál: HM
• včetně: 1 x centrovací vrták HM, ø 8 mm
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka samostatné příslušenství

3874000 ...387409 1 univerzální děrovka ø 25 mm 60 mm šestihranná stopka

3876000 ...387607 1 univerzální děrovka ø 35 mm 60 mm šestihranná stopka

3879000 ...387904 1 univerzální děrovka ø 50 mm 60 mm šestihranná stopka

3882000 ...388208 1 univerzální děrovka ø 68 mm 60 mm šestihranná stopka

3885000 ...388505 1 univerzální děrovka ø 85 mm 60 mm šestihranná stopka

3887000 ...388703 1 univerzální děrovka ø 105 mm 60 mm šestihranná stopka

5960000 ...596009 1 univerzální děrovka ø 112 mm 60 mm šestihranná stopka 5959000

5961000 ...596108 1 univerzální děrovka ø 127 mm 60 mm šestihranná stopka 5959000

5962000 ...596207 1 univerzální děrovka ø 152 mm 60 mm šestihranná stopka 5959000

• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 5960000, 5961000,
5962000

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka závit délka

5959000 ...595903 1 upínací trn šestihranná stopka 5/8" (15,88 mm) 372 mm
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Diamantové vrtáky »Ceramic«

Jednoduché použití diamantového vrtáku ve sklíčidle akušroubováku - nasadit a hotovo!
• stroj: akumulátorový šroubovák
• použitelné pro sanitární upevnění a průchody kabelů
• pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
• řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
• základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 5911000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka

5915000 ...591509 1 diamantový vrták "Ceramic" ø 5 mm 30 mm ø 10 mm

5916000 ...591608 1 diamantový vrták "Ceramic" ø 6 mm 30 mm ø 10 mm

5917000 ...591707 1 diamantový vrták "Ceramic" ø 8 mm 30 mm ø 10 mm

5918000 ...591806 1 diamantový vrták "Ceramic" ø 10 mm 30 mm ø 10 mm

• pro diamantový vrták Ceramic ø 5 - 10 mm
• integrované chlazení vodou přes houbičku
• žádné ujíždění diamantového vrtáku při vrtání
• bezpečně držení na obkladech, kamenině a žule díky 2 přísavkám
• balení: připevněná na kartě
• vhodné pro 5915000, 5916000, 5917000, 5918000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø provedení

5911000 ...591103 1 vedení ø 10 mm s 2 přísavkami
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• obsah:
4 x diamantové vrtáky, ø 5, 6, 8, 10
mm
1 x vedení, s 2 přísavkami

• ve plastovém boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis

8771000 ...877108 1 sada diamantových vrtáků

Diamantové děrovky „Ceramic“ pro akumulátorový šroubovák

Produkt pro sekundární prezentaci v oddělení dlažby. Balení s vysvětlivkami použití.
• stroj: akumulátorový šroubovák
• k istalaci zásuvek na obkladech
• pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
• s centrovacím vrtákem - žádné dodatečné vrtací pomůcky nejsou nutné
• řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
• základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
• dodávaná houbička umožňuje chlazení vodou - tím prodlužuje životnost a omezuje tvorbu prachu při vrtání
• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 5913000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka

8911000 ...891104 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 68 mm 25 mm ø 10 mm
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• stroj: akumulátorový šroubovák
• použitelná pro sanitární upevnění, otvory pro zásuvky, odtoky, přívody pro topná tělesa, podlahové spoty a
přípojky vody

• pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
• s centrovacím vrtákem - žádné dodatečné vrtací pomůcky nejsou nutné
• řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
• základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
• dodávaná houbička umožňuje chlazení vodou - tím prodlužuje životnost a omezuje tvorbu prachu při vrtání
• ve skladovacím boxu
• balení: samolepka
• samostatné příslušenství: 5913000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka

5920000 ...592001 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 18 mm 45 mm ø 10 mm

5922000 ...592209 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 22 mm 45 mm ø 10 mm

5924000 ...592407 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 25 mm 45 mm ø 10 mm

5926000 ...592605 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 35 mm 45 mm ø 10 mm

5928000 ...592803 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 45 mm 45 mm ø 10 mm

5929000 ...592902 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 53 mm 45 mm ø 10 mm

5940000 ...594005 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 60 mm 45 mm ø 10 mm

5930000 ...593008 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 65 mm 45 mm ø 10 mm

5931000 ...593107 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 68 mm 45 mm ø 10 mm

5932000 ...593206 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 74 mm 45 mm ø 10 mm

5933000 ...593305 1 diamantová děrovka "Ceramic" ø 83 mm 45 mm ø 10 mm
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Diamantové děrovky „Ceramic“ pro úhlovou brusku

• stroj: jednoruční úhlová bruska
• použitelná pro sanitární upevnění, otvory pro zásuvky, odtoky, přívody pro topná tělesa, podlahové spoty a přípojky vody
• pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
• řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení Ø hloubka řezu

5995000 ...599505 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 5 mm 35 mm

5996000 ...599604 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 6 mm 35 mm

5997000 ...599703 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 8 mm 35 mm

5998000 ...599802 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 10 mm 35 mm

5999000 ...599901 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 14 mm 35 mm

5941000 ...594104 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 20 mm 45 mm

5942000 ...594203 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 25 mm 45 mm

5943000 ...594302 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 35 mm 45 mm

5944000 ...594403 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 40 mm 45 mm

5945000 ...594500 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 45 mm 45 mm

5946000 ...594609 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 50 mm 45 mm

5947000 ...594708 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 54 mm 45 mm

5948000 ...594807 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 60 mm 45 mm

5949000 ...594906 1 diamantová děrovka "Ceramic" závit M 14 ø 68 mm 45 mm

Příslušenství
• stroj: akumulátorový šroubovák
• náhradní díl pro diamantové děrovky
„Ceramic“

• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 5920000, 5922000,
5924000, 5926000, 5928000,
5929000, 5930000, 5931000,
5932000, 5933000, 5940000,
5981000, 8911000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

5913000 ...591301 1 středicí vrták HM - osazený
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Sortimenty

• na vrtání otvorů pro zásuvky
• vhodné pro všechny běžné kombinace zásuvek
• pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, dřevo, kovy, plast
• obsah:
1 x diamantová děrovka "Ceramic", ø 68 mm, dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
1 x děrovka, BiM, ø 68 mm, dřevo, ocel, plasty, sádrokartonové desky
1 x šablona, vhodné pro všechny běžné kombinace zásuvek

• ve plastovém kufru
• samostatné příslušenství: 5913000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

5981000 ...598102 1 sada děrovek „sanita“ ø 68 mm

Vyřezávač otvorů pro vodovodní baterie

• pro vodovodní baterie
• jednoduché, přesné vyříznutí
• pro plechy, nerez
• díky kuličkovému ložisku je potřeba pouze malá síla
• vysoká životnost
• včetně: 1 x předvrták, ø 10,2 mm
• ve skladovacím boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení Ø

3761000 ...376106 1 vykružovák s kuličkovým ložiskem ø 32 mm (1 1/4")

3762000 ...376205 1 vykružovák s kuličkovým ložiskem ø 35 mm (1 3/8")
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Produkt pro sekundární prezentaci v úseku dřezů.
• pro vodovodní baterie
• jednoduché, přesné vyříznutí
• pro plechy, nerez
• obsah:
1 x vykružovák, ø 35 mm
2 x HSS vrtáky do kovu válcované, ø 4, 10 mm

• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

8925000 ...892507 1 vykružovák v sadě ø 35 mm (1 3/8")

• pro vodovodní baterie
• jednoduché, přesné vyříznutí
• pro plechy, nerez
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

3752000 ...375208 1 vykružovák ø 28 mm (1 1/8")

3753000 ...375307 1 vykružovák ø 32 mm (1 1/4")

3754000 ...375406 1 vykružovák ø 35 mm (1 3/8")

3756000 ...375604 1 vykružovák ø 40 mm (1 4/7")

• speciálně pro instalaci vodovodních ba-
terií do laminátem zesílených plasto-
vých dřezů

• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

3759000 ...375901 1 speciální vrták ø 28, 32, 35 mm ø 10 mm
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Ostatní

• pro halogenové žárovky
• vhodný zejména pro vysokonapěťové halogenové žárovky (např. GU 10)
• k rychlé a jednoduché výměně halogenových žárovek
• škody na halogenových lampách způsobené špinavými prsty jsou vyloučeny
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5499000 ...549906 1 přísavka
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Bity Solid
– speciálně otryskaná vrchní plocha
– přesný hrot
– pevné nářadí
– nepatrné tolerance

Standardní bity 25 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ síla / šířka čepele délka balení

1338000 ...133808 3 x bity plochý 0,8 x 5,5 mm
1 x 5,5 mm
1,2 x 6,5 mm

25 mm blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1330000 ...133006 3 x bity Phillips PH 1 25 mm blistr na kartě

1330099 ...011663 1 bit Phillips PH 1 25 mm volně

1331000 ...133105 3 x bity Phillips PH 2 25 mm blistr na kartě

1527000 ...152700 6 x bity Phillips PH 2 25 mm blistr na kartě

1331099 ...011670 1 bit Phillips PH 2 25 mm volně

1332000 ...133204 3 x bity Phillips PH 3 25 mm blistr na kartě

1332099 ...011687 1 bit Phillips PH 3 25 mm volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1333000 ...133303 3 x bity Pozidriv PZ 1 25 mm blistr na kartě

1333099 ...011694 1 bit Pozidriv PZ 1 25 mm volně

1334000 ...133402 3 x bity Pozidriv PZ 2 25 mm blistr na kartě

1534000 ...153400 6 x bity Pozidriv PZ 2 25 mm blistr na kartě

1334099 ...011700 1 bit Pozidriv PZ 2 25 mm volně

1335000 ...133501 3 x bity Pozidriv PZ 3 25 mm blistr na kartě

1335099 ...011717 1 bit Pozidriv PZ 3 25 mm volně

2443000 ...244306 1 bit Pozidriv PZ 4 25 mm blistr na kartě
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číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

2480000 ...248007 3 x bity Torx TX 10 25 mm blistr na kartě

2480099 ...011724 1 bit Torx TX 10 25 mm volně

2477000 ...247703 3 x bity Torx TX 15 25 mm blistr na kartě

2477099 ...011731 1 bit Torx TX 15 25 mm volně

2481000 ...248106 3 x bity Torx TX 20 25 mm blistr na kartě

2481099 ...011748 1 bit Torx TX 20 25 mm volně

2478000 ...247802 3 x bity Torx TX 25 25 mm blistr na kartě

2478099 ...011755 1 bit Torx TX 25 25 mm volně

2479000 ...247901 3 x bity Torx TX 27 25 mm blistr na kartě

2482000 ...248205 3 x bity Torx TX 30 25 mm blistr na kartě

2482099 ...011762 1 bit Torx TX 30 25 mm volně

2483000 ...248304 3 x bity Torx TX 40 25 mm blistr na kartě

2483099 ...011779 1 bit Torx TX 40 25 mm volně

2416000 ...241602 1 bit Torx TX 50 25 mm blistr na kartě

2491000 ...249103 2 x bity Torx TX 6 - 7 25 mm blistr na kartě

2495000 ...249509 2 x bity Torx TX 8 - 9 25 mm blistr na kartě

2447000 ...244702 7 x bity Torx TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 25 mm blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1209000 ...120907 2 x bity Torx TX 10 25 mm blistr na kartě

1210000 ...121003 2 x bity Torx TX 15 25 mm blistr na kartě

1211000 ...121102 2 x bity Torx TX 20 25 mm blistr na kartě

1212000 ...121201 2 x bity Torx TX 25 25 mm blistr na kartě

1213000 ...121300 2 x bity Torx TX 30 25 mm blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1339000 ...133907 3 x bity vnitřní šestihran 2 - 2,5 - 3 25 mm blistr na kartě

1340000 ...134003 3 x bity vnitřní šestihran 4 - 5 - 6 25 mm blistr na kartě
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Sortimenty

jednoduché otevření a zavření

Připraven po jednom zmáčknutí
• integrovaná magnetická lišta brání vypadnutí nástavce
• skládací jednou rukou je BitButler přehledný, složený se vejde do každé kapsičky u košile
• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

1369000 ...136908 1 BitButler 9-dílná 4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3
4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

1372000 ...137202 1 BitButler 11-dílný 10 x Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

1374000 ...137400 1 BitButler 21-dílný 3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3
3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
7 x Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25
4 x vnitřní šestihran 2 - 2,5 - 3 - 4
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

• s nejběžnějšími typy bitů pro práci v
domě a jeho okolí

• s klipsem na pásek
• ve plastovém boxu s výklopným víkem
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

2975000 ...297500 1 box s bity 32-dílný 4 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3
4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
14 x Torx TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 10 - TX 15 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 -
TX 25 - TX 30 - TX 40
5 x vnitřní šestihran 2 - 3 - 4 - 5 - 6
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

156

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
6.3 Bity/ ruční šroubováky/ držáky/ adaptéry



• bity lze snadno vyjímat, přestože v boxu bez-
pečně drží

• malý a dobře ovladatelný box
• dobře se drží – dvoukomponentní kryt
• ve plastovém boxu s výklopným víkem
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

2976000 ...297609 1 box s bity 7-dílná 6 x Phillips PH 1 - PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 2 - PH 3
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

2977000 ...297708 1 box s bity 7-dílná 6 x Pozidriv PZ 1 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

2978000 ...297807 1 box s bity 7-dílná 6 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

2979000 ...297906 1 box s bity 7-dílná 1 x Phillips PH 2
1 x Pozidriv PZ 2
4 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

2980000 ...298002 1 box s bity 7-dílná 6 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

• bity lze snadno vyjímat, přestože v boxu bezpečně drží
• malý a dobře ovladatelný box
• ve plastovém boxu
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

1216000 ...121607 1 box s bity 7-dílná 6 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 30
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

• v kvalitním boxu na uložení
• ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

8633000 ...863309 1 box s bity 17-dílný 3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm
4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3
4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
5 x Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
1 x držák bitů, magnetický

25 mm
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• ve plastovém boxu

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

2400000 ...240001 1 box s bity 16-dílná 3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm
4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3
4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
4 x Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

• ve plastovém boxu

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

1575000 ...157507 1 box s bity 10-dílný 3 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm
3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3
3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

Cenově výhodná sada pro odborníky
• vhodné pro všechny opravy jak v domácnosti, tak pro práce na domě
• se všemi dostupnými typy šroubovacích bitů
• ve kovové krabičce
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

1388000 ...138803 1 box s bity 32-dílný 4 x plochý, 0,6 x 4 mm, 0,8 x 5 mm, 1 x 3 mm, 1 x 6 mm
4 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3
4 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3
7 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40
7 x Torx s otvorem TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40
4 x vnitřní šestihran 3 - 4 - 5 - 6
1 x ruční šroubovák, 2-komponentní držadlo
1 x adaptér

25 mm
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2445000 2446000 2444000

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

2445000 ...244504 1 sada bitů 12-dílná 5 x plochý, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8 mm
3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3
3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

2446000 ...244603 1 sada bitů 7-dílná 2 x plochý, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
2 x Phillips PH 1 - PH 2
2 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

2444000 ...244405 1 sada bitů 6-dílná 2 x plochý, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
2 x Phillips PH 1 - PH 2
2 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2

25 mm

Bity pro práce v interiéru 25 mm

• pro sádrokartonové desky, dřevěné panely, dřevotřískové desky
• s nalisovaným hloubkovým dorazem pro bezpečné a rychlé sešroubování
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost provedení délka

1342000 ...134201 2 x bity vnitří výstavba Phillips PH 2 s omezovačem hloubky 25 mm

1344000 ...134409 2 x bity vnitří výstavba Pozidriv PZ 2 s omezovačem hloubky 25 mm
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Bezpečnostní bity

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka

1260000 ...126008 3 x bity šroubováku Torx s otvorem TX 7 - 8 - 9 50 mm

1261000 ...126107 3 x bity šroubováku Torx s otvorem TX 10 - 15 - 20 50 mm

1262000 ...126206 3 x bity šroubováku Torx s otvorem TX 25 - 27 - 30 50 mm

1263000 ...126305 3 x bity šroubováku vnitřní šestihran 2 - 2,5 - 3 50 mm

1264000 ...126404 3 x bity šroubováku vnitřní šestihran 4 - 5 - 6 50 mm

1265000 ...126503 3 x bity šroubováku Spanner 4 - 6 - 8 50 mm

1266000 ...126602 3 x bity šroubováku Square Plus 1 - 2 - 3 50 mm

1267000 ...126701 3 x bity šroubováku Torq-Set 6 - 8 - 10 50 mm

1268000 ...126800 3 x bity šroubováku Tri-Wing 1 - 2 - 3 50 mm

1269000 ...126909 3 x bity šroubováku Clutch 1 - 2 - 3 50 mm

• pro opravy mnoha běžně prodávaných elektropřístrojů, počítačů atd.
• ve kovové krabičce
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah

1386000 ...138605 1 kombinovaný box s bezpečnostními bity 31-dílný 3 x Vnitřní čtyřhran, 25 mm, 0 - 1 - 2
3 x Phillips, 25 mm, 1 - 2 - 3
5 x vnitřní šestihran, 25 mm, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
4 x Torx s otvorem, 25 mm, 6 - 7 - 8 - 9
3 x Tri-Wing, 50 mm, 1 - 2 - 3
3 x Torq, 50 mm, 6 - 8 - 10
3 x Spanner, 50 mm, 4 - 6 - 8
6 x Torx s otvorem, 50 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
1 x ruční šroubovák, 2-komponentní držadlo
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Cenově výhodná sada pro odborníky
• pro všechny složité práce
• pro těžko dostupná místa
• ve kovové krabičce
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

1389000 ...138902 1 box s mikrobity 32-dílný 7 x plochý, 28 mm, 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
4 x Phillips, 28 mm, 000 - 00 - 0 - 1
2 x Pozidriv, 28 mm, 0 - 1
9 x Torx, 28 mm, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
8 x vnitřní šestihran, 28 mm, 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
1 x ruční šroubovák, 2-komponentní držadlo
1 x prodlužovací stopka

28 mm

Dvojité bity 60 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis velikost délka

2407000 ...240704 2 x dvojité bity Phillips PH 1 / plochý, 0,6 x 4,5 mm
Phillips PH 2 / plochý, 0,8 x 5,5 mm

60 mm

2408000 ...240803 2 x dvojité bity Pozidriv PZ 1 / plochý, 0,6 x 4,5 mm
Pozidriv PZ 2 / plochý, 0,8 x 5,5 mm

60 mm
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Bity šroubováku 89 mm
– zvláště dlouhý břit pro použití v úzkých pracovních prostorech

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ síla / šířka čepele délka

1252000 ...125209 1 bit šroubováku plochý 0,6 x 4,5 mm 89 mm

1253000 ...125308 1 bit šroubováku plochý 1 x 5,5 mm 89 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka

1241000 ...124103 1 bit šroubováku Phillips PH 1 89 mm

1242000 ...124202 1 bit šroubováku Phillips PH 2 89 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka

1244000 ...124400 1 bit šroubováku Pozidriv PZ 1 89 mm

1245000 ...124509 1 bit šroubováku Pozidriv PZ 2 89 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka

1247000 ...124707 1 bit šroubováku Torx TX 10 89 mm

1248000 ...124806 1 bit šroubováku Torx TX 15 89 mm

1249000 ...124905 1 bit šroubováku Torx TX 20 89 mm

1250000 ...125001 1 bit šroubováku Torx TX 25 89 mm
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Ostatní

• stroj: akumulátorové šroubováky a ruční šroubováky
• k uvolnění šroubů s vadným profilem
• velikost SR 1 pro šrouby s profilem PH 1, PZ 1, TX 10, šestihranná stopka 2,5 + 3, SL 0,8 × 5,5 mm
• velikost SR 2 pro šrouby s profilem PH 2, PZ 2, TX 15 + 20, šestihranná stopka 4
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

2982000 ...298200 2 x vytahovač šroubů

Bity Torsion Solid 25 mm
– ocel S2 kvalitně kovaná
– torzní zóna pro nejvyšší točivé momenty
– nejmenší tolerance pro přímý přenos síly
– dlouhá životnost – LONGLIFE
– aktivní úchyt díky dodatečnému žebrování – velmi praktické
– vhodné pro všechny šrouby v interiéru

• dobře se drží – dvoukom-
ponentní kryt

• ve plastovém boxu s vý-
klopným víkem

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

2965000 ...296503 1 Torx FIX-GRIP - box s bity 7-dílná 6 x Torx FIX-GRIP, 25 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
1 x držák bitů, magnetický

25 mm
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Bity Torsion TiN 25 mm
– TiN potažení pro nepřekonatelnou pracovní pevnost
– tvrdé jádro s vyskou elastickou houževnatostí
– nepatrné nebezpečí zlomu
– torzní zóna pro přenos maximální síly
– univerzální použití

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ síla / šířka čepele délka balení

1320000 ...132009 2 x bity plochý 0,8 x 5,5 mm
1,2 x 6,5 mm

25 mm blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1322000 ...132207 2 x bity Phillips PH 1 25 mm blistr na kartě

1322099 ...011038 1 bit Phillips PH 1 25 mm volně

1323000 ...132306 2 x bity Phillips PH 2 25 mm blistr na kartě

1323099 ...011045 1 bit Phillips PH 2 25 mm volně

1324000 ...132405 2 x bity Phillips PH 3 25 mm blistr na kartě

1324099 ...011052 1 bit Phillips PH 3 25 mm volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1325000 ...132504 2 x bity Pozidriv PZ 1 25 mm blistr na kartě

1325099 ...011069 1 bit Pozidriv PZ 1 25 mm volně

1326000 ...132603 2 x bity Pozidriv PZ 2 25 mm blistr na kartě

1326099 ...011076 1 bit Pozidriv PZ 2 25 mm volně

1327000 ...132702 2 x bity Pozidriv PZ 3 25 mm blistr na kartě

1327099 ...011083 1 bit Pozidriv PZ 3 25 mm volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1317099 ...131705 1 bit Torx TX 10 25 mm volně

1319099 ...131903 1 bit Torx TX 15 25 mm volně

1321099 ...132108 1 bit Torx TX 20 25 mm volně

1328099 ...132801 1 bit Torx TX 25 25 mm volně

1329099 ...132900 1 bit Torx TX 30 25 mm volně
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číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1315099 ...131507 1 bit Torx TX 40 25 mm volně

Diamantové bity 25 mm
– profesionální kvalita
– diamantové částice minimalizují vyhazování bitu
– redukované opotřebení bitu a hlavy šroubu
– až 10 násobná životnost proti Solid bitům
– nepatrné nebezpečí zlomu
– torzní zóna pro přenos maximální síly, pro zachycení extrémního točivého momentu

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1305000 ...130500 1 bit Phillips PH 1 25 mm blistr na kartě

1306000 ...130609 1 bit Phillips PH 2 25 mm blistr na kartě

1307000 ...130708 1 bit Phillips PH 3 25 mm blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1302000 ...130203 1 bit Pozidriv PZ 1 25 mm blistr na kartě

1303000 ...130302 1 bit Pozidriv PZ 2 25 mm blistr na kartě

1304000 ...130401 1 bit Pozidriv PZ 3 25 mm blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis typ velikost délka balení

1296000 ...129603 1 bit Torx TX 10 25 mm blistr na kartě

1297000 ...129702 1 bit Torx TX 15 25 mm blistr na kartě

1298000 ...129801 1 bit Torx TX 20 25 mm blistr na kartě

1299000 ...129900 1 bit Torx TX 25 25 mm blistr na kartě
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• bity lze snadno vyjímat, přestože v boxu bezpečně drží
• s barevným označením podle typu
• malý a dobře ovladatelný box
• dobře se drží – dvoukomponentní kryt
• ve plastovém boxu s výklopným víkem
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

2963000 ...296305 1 box s bity 7-dílná 3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3
3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

2964000 ...296404 1 box s bity 7-dílná 6 x Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 30
1 x držák bitů, magnetický

25 mm

Nástavce Impact 25 mm
– profesionální kvalita
– speciálně tvrzené
– pro nejtvrdší nárazy s nárazovými aku šroubováky
– nejmenší tolerance pro přímý přenos síly

• bity lze snadno vyjímat, přestože v boxu bezpečně drží
• s barevným označením podle typu
• malý a dobře ovladatelný box
• dobře se drží – dvoukomponentní kryt
• ve plastovém boxu s výklopným víkem
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah délka

2969000 ...296909 1 Impact - box s bity 7-dílná 6 x Torx TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 - TX 30
1 x držák bitů

25 mm

2974000 ...297401 1 Impact - box s bity 7-dílná 3 x Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3
3 x Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
1 x držák bitů

25 mm
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Ruční šroubováky
V sortimentu ručních šroubováku firmy wolfcraft je možné najít pro každé použití vhodný ruční šroubo-
vák , bez ohledu na to, zda je k dispozici více či méně místa a zda je potřeba více či méně síly. Ergono-
mické rukojeti padnou velice dobře do ruky a zajišťují optimální přenos síly.

• pro standardní využití ve velkých, širo-
kých prostorách, kde je dostatek místa
k práci

• 2-komponentní držadlo
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínač délka

8725000 ...872509 1 ruční šroubovák dlouhé, s magnetem a hlavičkou pro rychlou
výměnu bitu

šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4") 197 mm

• pro těsné, úzké prostory
• opltimální s dlouhými bity
• 2-komponentní držadlo
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínač délka

1240000 ...124004 1 ruční šroubovák střední, s magnetem a hlavičkou pro rychlou
výměnu bitu

šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4") 138 mm

• ideální pro těsné mezery a těžko pří-
stupná místa

• ergonomický tvar držadla umožňuje
vysoký přenos síly

• 2-komponentní držadlo
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínač délka

1239000 ...123908 1 ruční šroubovák krátké, s magnetem a hlavičkou pro rychlou výměnu
bitu

šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4") 76 mm
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• tvar rukojeti T pro vysoký točivý mo-
ment

• díky velice dobrému přenosu síly je
třeba pouze minimální síla, i u pevně
utažených šroubů

• pohodlná práce v každé poloze, i nad
hlavou

• 2-komponentní držadlo
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínač délka

1235000 ...123502 1 ruční šroubovák T s magnetem šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4") 152 mm

Jediný ruční šroubovák, se kterým se dostanete i za roh!
• pro těžko dostupná místa
• s přídržným kroužkem pro přesné vedení ručního šroubováku
• ergonomický tvar držadla umožňuje vysoký přenos síly
• 2-komponentní držadlo
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínač délka

1236000 ...123601 1 ruční šroubovák s flexibilní stopkou, s magnetem šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4") 289 mm

• k vrtání a šroubování v 90°úhlu na
omezených a/nebo těžko přístupných
místech

• rozměr přes hrany pouze 50 mm,
včetně bitu 25 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínač délka

1573000 ...157309 1 úhlový-ruční šroubovák oboustranné upevnění pro šestihranné bity 6,3 mm (1/4") 109 mm
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• pro hákové a závěsné šrouby do šířky hlavy 6 mm
• rukojeť s šestihranným uchycením je snímatelná a lze ji použít jako ruční šroubovák pro bity, nástrčkové klíče, závitníky nebo záhlub-
níky

• minimální potřebná síla
• pohodlná práce v každé poloze, i nad hlavou
• hlavu je možné použít i v akumulátorovém šroubováku až do maximálních otáček 25 ot/min
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínač délka

2419000 ...241909 1 hákový šroubovák s uchycením pro bity šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4") 104 mm

Mini ruční šroubovák s ráčnou - ideální pro každou domácnost!
• pro příjemnou práci v malých prostorech
• pro drobné opravy, pro utahování volných šroubů atd.
• s 5 bity v zásobníku - okamžitě připraveno k použití
• přepojitelné na pravý a levý chod
• 2-komponentní držadlo
• včetně:
2 x bity, plochý 0,6 x 4,5 mm - 1,0 x 5,5 mm
3 x bity, Phillips PH 1 - 2 - 3

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení upínač délka

1237000 ...123700 1 mini ruční šroubovák s ráčnou, s magnetem šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4") 116 mm
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Držáky bitů / adaptéry

Držáky bitů
• stroj: akumulátorové šroubováky a
vrtačky

• silný trvalý magnet drží bity a šrouby
pevně

• upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm
(1/4")

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka balení

1577000 ...157705 1 držák bitů s magnetem 50 mm blistr na kartě

2426000 ...242609 1 držák bitů s magnetem 60 mm blistr na kartě

2426099 ...011786 1 držák bitů s magnetem 60 mm volně

• stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
• pro uchycení nejrůznějších nástrojů a hloubkově omezené práce
• upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4")
• stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka balení

1539000 ...153905 1 držák bitů s omezovačem hloubky vrtání s magnetem a fixačním šroubem 60 mm blistr na kartě

• stroj: akumulátorové šroubováky a
vrtačky

• silný trvalý magnet drží bity a šrouby
pevně

• upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm
(1/4")

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka balení

2421000 ...242104 1 držák bitů s magnetem a hlavičkou pro rychlou výměnu bitu 52 mm blistr na kartě
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• stroj: akumulátorové šroubováky a
vrtačky

• silný trvalý magnet drží bity a šrouby
pevně

• upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm
(1/4")

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka balení

2425000 ...242500 1 držák bitů s magnetem a hloubkovým dorazem 72 mm blistr na kartě

• stroj: akumulátorové šroubováky a
vrtačky

• silný trvalý magnet drží bity a šrouby
pevně

• upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm
(1/4")

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka balení

2411000 ...241107 1 držák bitů s magnetem a hloubkovou zarážkou s kruhovým magnetem 60 mm blistr na kartě

• stroj: akumulátorové šroubováky a
vrtačky

• silný trvalý magnet drží bity a šrouby
pevně

• kruhový magnet drží šroub
• upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm
(1/4")

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka balení

2983000 ...298309 1 držák bitů s magnetem a kruhovým magnetem 150 mm připevněná na kartě

2981000 ...298101 1 držák bitů s magnetem a kruhovým magnetem 250 mm připevněná na kartě

2984000 ...298408 1 držák bitů s magnetem a kruhovým magnetem 300 mm připevněná na kartě

2985000 ...298507 1 držák bitů s magnetem a kruhovým magnetem 450 mm připevněná na kartě

• stroj: akumulátorové šroubováky a
vrtačky

• silný trvalý magnet drží bity a šrouby
pevně

• systém Quick-Lock umožňuje rychlou,
pohodlnou výměnu

• upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm
(1/4")

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení balení

2986099 ...298699 1 držák bitů "Quick-Lock" s magnetem volně
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• stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
• silný trvalý magnet drží bity a šrouby
pevně

• upínač: šestihranné uchycení 6,3 mm
(1/4")

• stopka: SDS-plus

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka balení

2429000 ...242906 1 držák bitů s magnetem a rozpěrným kroužkem 80 mm blistr na kartě

• stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
• řešení s dvojitým výměnným držákem pro vrtání, zahlubování a sešroubování
• oboustranně osaditelný držák nástrojů vhodný pro šestihranné nástroje ¼"
• ideální pro vícestupňové pracovní postupy
• držák bitů pro rychlou výměnu nástroje otočením držáku nástroje
• obsah:
1 x uchycení pro dvojitý výměnný držák, se 3-hrannou stopkou
1 x dvojitý výměnný držák
1 x předvrták se záhlubníkem
1 x bit, Torx TX 25
1 x šestihran - klíč, SW 2

• samostatné příslušenství: 3083000, 3084000, 3085000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení balení

3082000 ...308206 1 Flipbit startovací sada 4-dílná s magnetem a fixačním šroubem blistr na kartě

• s magnetem a fixačním šroubem
• vhodné pro 3082000

číslo zboží EAN
4006885...

popis balení

3084000 ...308404 2 x dvojitý výměnný držák pro Flipbity blistr na kartě
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• k osazení dvojitého výměnného držáku Flipbit
• stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
• obsah:
3 x vrtáky do kovu, ø 2, 3, 4 mm, krátké
2 x bity, Phillips PH 1 - 2
2 x bity, Pozidriv PZ 1 - 2
2 x bity, Torx TX 15 - 20

• vhodné pro 3082000

číslo zboží EAN
4006885...

popis balení

3083000 ...308305 1 Flipbit sada pro sešroubování 9-dílná blistr na kartě

• k osazení dvojitého výměnného držáku Flipbit
• stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
• obsah:
1 x předvrták se záhlubníkem
2 x bity, Phillips PH 1 - 2
2 x bity, Pozidriv PZ 1 - 2
2 x bity, Torx TX 15 - 20

• vhodné pro 3082000

číslo zboží EAN
4006885...

popis balení

3085000 ...308503 1 Flipbit sada pro dřevo 7-dílná blistr na kartě

• k osazení dvojitého výměnného držáku Flipbit
• stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
• obsah:
1 x uchycení pro dvojitý výměnný držák, se 3-hrannou stopkou
2 x dvojitý výměnný držák
3 x vrtáky do kovu, ø 2, 3, 4 mm, krátké
2 x bity, Phillips PH 1 - 2
2 x bity, Pozidriv PZ 1 - 2
3 x bity, Torx TX 15 - 20 - 25
1 x předvrták se záhlubníkem
1 x záhlubník, WS, ø 12 mm
1 x bit na závěsové šrouby

• ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3086000 ...308602 1 Flipbit sada "Vše v jednom" 16-dílná
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Adaptéry

Kompaktní 90° převod, k vrtání a šroubování na úzkých místech. Jednoduché, praktické řešení, které je raz dva připraveno k použití.
• stroj: akumulátorový šroubovák
• rozměr přes hrany pouze 52 mm, včetně bitu 25 mm
• převod s kuličkovým ložiskem
• pravý a levý chod
• max. 400 RPM
• max. 13 Nm
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka pro délka

4688000 ...468801 1 úhlový nástavec 6 mm (1/4") k uchycení bitů a vrtáků se šestihrannou stopkou, pro dřevo do max Ø 10
mm, kov do max. Ø 6 mm, kámen do max. Ø 10 mm

153 mm

1579000 2415000 2414000

• stroj: vrtačky
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka pro délka

1579000 ...157903 1 adaptér pro nástrčkové klíče 6 mm (1/4") pro nástrčkové klíče 6 mm (1/4") 50 mm

2415000 ...241503 1 adaptér pro nástrčkové klíče 6 mm (1/4") pro nástrčkové klíče 10 mm (3/8") 65 mm

2414000 ...241404 1 adaptér pro nástrčkové klíče 6 mm (1/4") pro nástrčkové klíče 13 mm (1/2") 72 mm
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• stroj: vrtačky
• obsah:
1 x adaptér pro nástrčkové klíče, pro nástrčkové klíče 6 mm (1/4"), 50 mm
1 x adaptér pro nástrčkové klíče, pro nástrčkové klíče 10 mm (3/8"), 65 mm
1 x adaptér pro nástrčkové klíče, pro nástrčkové klíče 13 mm (1/2"), 72 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka

8797000 ...879706 1 3-dílná sada adaptérů pro nástrčkové klíče 6 mm (1/4")

Nástrčkové klíče
• stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
• pro nejtvrdší sešroubování, také pro profesionály a poloprofesionály
• vysoce kvalitní vnitřní magnet bezpečně drží šroub nebo matici
• materiál: chromvanadiová ocel
• stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměr klíče délka

1379000 ...137905 1 nástrčkový klíč SW 10 50 mm

1380000 ...138001 1 nástrčkový klíč SW 12 50 mm

1383000 ...138308 1 nástrčkový klíč SW 13 50 mm

1375000 ...137509 1 nástrčkový klíč SW 6 50 mm

1384000 ...138407 1 nástrčkový klíč SW 6,35 (1/4") 50 mm

1376000 ...137608 1 nástrčkový klíč SW 7 50 mm

1378000 ...137806 1 nástrčkový klíč SW 8 50 mm

• stroj: nárazové aku šroubováky, aku šroubováky, vrtačky
• pro nejnáročnější sešroubování – také pomocí rázových šroubováků
• vysoce kvalitní vnitřní magnet bezpečně drží šroub nebo matici
• materiál: chrom molybdenová ocel
• stopka: šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměr klíče délka

1392000 ...139206 1 Impact - nástrčkový klíč SW 10 50 mm

1395000 ...139503 1 Impact - nástrčkový klíč SW 13 50 mm

1396000 ...139602 1 Impact - nástrčkový klíč SW 7,94 (5/16") 50 mm

1391000 ...139107 1 Impact - nástrčkový klíč SW 8 50 mm
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číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměr klíče

2413000 ...241305 1 sada nástrčkových klíčů SW 7, 8, 10, 13

• stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
• materiál: chromvanadiová ocel
• stopka: Šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm), podle DIN 3126-E6.3
• včetně: 1 x adaptér, 6 mm (1/4"), 50 mm
• balení: blistr na kartě

Sortimenty
• pro šroubování, ručně nebo strojem, v obtížně přístupných místech
• obsah:
1 x úhlový nástavec, k vrtání a šroubování v 90°úhlu na omezených a/nebo těžko
přístupných místech
1 x mini ruční šroubovák, s ráčnou, 116 mm
6 x bity, PH 2, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25

• ve plastový kufr 2K

číslo zboží EAN
4006885...

popis

1001000 ...100107 1 sada šroubováků do zásuvky
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Excentrické brusky / brusky na stěny a stropy

Samodržné brusné papíry Korund ø 115 mm
vhodné pro Bosch, Einhell, Elu, Festool, Kress, Peugeot, RYOBI, Skil

• stroj: excentrické brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

2269000 ...226906 5 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 40 přířez lepenky

2269100 ...226913 25 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 40 smršťovací fólie s etiketou

2270000 ...227002 5 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 60 přířez lepenky

2270100 ...227019 25 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 60 smršťovací fólie s etiketou

2271000 ...227101 5 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 80 přířez lepenky

2271100 ...227118 25 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 80 smršťovací fólie s etiketou

2272000 ...227200 5 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 120 přířez lepenky

2267100 ...226715 25 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 80, 120, 240 smršťovací fólie s etiketou

Samodržné brusné talíře ø 125 mm
• stroj: excentrické brusky
• číslo zboží 2258000: k
broušení na rovných plo-
chách

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø provedení vhodné pro balení

2227000 ...222700 1 samodržný brusný talíř ø 125 mm děrované Bosch PEX 12, Bosch PEX 125,
Bosch PEX 400

přířez lepenky

2258000 ...225800 1 samodržný brusný talíř ø 125 mm tvrdé provedení, děrované Bosch, wolfcraft přířez lepenky
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Samodržné brusné papíry Korund ø 125 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex,
Güde, Hitachi, Kinzo, KRAFTRONIC, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley,
Worx

• stroj: excentrické brusky
• pro dřevo, kovy
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

8401000 ...840102 15 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 60, 80, 120 smršťovací fólie s etiketou

• stroj: excentrické brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

3180000 ...318007 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 24 přířez lepenky

2069000 ...206908 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 40 přířez lepenky

2069100 ...206915 25 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 40 smršťovací fólie s etiketou

2250000 ...225008 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 60 přířez lepenky

2250100 ...006232 25 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 60 smršťovací fólie s etiketou

2070000 ...207004 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 80 přířez lepenky

2070100 ...006225 25 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 80 smršťovací fólie s etiketou

2251000 ...225107 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 120 přířez lepenky

2251100 ...006966 25 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 120 smršťovací fólie s etiketou

2252000 ...225206 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 180 přířez lepenky

2253000 ...225305 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 240 přířez lepenky

2072000 ...207202 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 400 přířez lepenky

2259100 ...225916 25 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 80, 120, 240 přířez lepenky
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Samodržné brusné papíry barvy/laky ø 125 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex,
Güde, Hitachi, Kinzo, KRAFTRONIC, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley,
Worx

• stroj: excentrické brusky
• pro lakované povrchy, kovy, plasty
• redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení
barvy, laku a výplní

• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• speciální povrchová úprava

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

1150000 ...115002 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 40 přířez lepenky

1150100 ...115019 25 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 40 smršťovací fólie s etiketou

1151000 ...115101 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 60 přířez lepenky

1152000 ...115200 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 80 přířez lepenky

1152100 ...115217 25 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 80 smršťovací fólie s etiketou

1153000 ...115309 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 120 přířez lepenky

1153100 ...115316 25 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 120 smršťovací fólie s etiketou

1157000 ...115705 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 180 přířez lepenky

1156100 ...115613 25 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 40, 80, 120 smršťovací fólie s etiketou

Samodržné brusné papíry mokré/suché ø 125 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex,
Güde, Hitachi, Kinzo, KRAFTRONIC, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley,
Worx

• stroj: excentrické brusky
• pro mokré i suché broušení bez rýh
• pro kovy, lak, fermež, plasty
• voděodolný
• maximálně flexibilní

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

3191000 ...319103 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 280 přířez lepenky

3192000 ...319202 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 400 přířez lepenky
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Samodržná mřížková plátna ø 125 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festo, Flex, Güde,
Hitachi, Kinzo, KRAFTRONIC, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, wol-
fcraft, Worx

• stroj: vrtačky a excentrické brusky
• pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
• kvalitní brusné těleso
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• materiál: karbid křemíku
• vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

8464000 ...846401 5 x samodržná mřížková plátna ø 125 mm 80, 120, 220 přířez lepenky

Samodržná brusná plsť ø 125 mm

• stroj: vrtačky a excentrické brusky
• pro jemné broušení
• pro dřevo, OSB desky, kovy, plech, nerez
• inovativní a vysoce účinná brusná plsť
• vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

3169000 ...316904 2 x samodržná brusná plsť ø 125 mm 280 přířez lepenky
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Samodržné brusné papíry Korund ø 150 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Kress, Metabo, Milwaukee, Peu-
geot, Wegoma

• stroj: excentrické brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

1838000 ...183803 12 x samodržné brusné kotouče ø 150 mm 60, 120, 240 smršťovací fólie s etiketou

Samodržné brusné papíry Korund ø 150 mm
vhodné pro Bosch, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, Wegoma

• stroj: excentrické brusky
• pro dřevo, kovy
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

8404000 ...840409 10 x samodržné brusné kotouče ø 150 mm 60, 80, 120 smršťovací fólie s etiketou

• stroj: excentrické brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

1840000 ...184008 5 x samodržné brusné kotouče ø 150 mm 40 přířez lepenky

1841000 ...184107 5 x samodržné brusné kotouče ø 150 mm 60 přířez lepenky

1842000 ...184206 5 x samodržné brusné kotouče ø 150 mm 80 přířez lepenky

1843000 ...184305 5 x samodržné brusné kotouče ø 150 mm 120 přířez lepenky
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Samodržné brusné papíry Korund ø 225 mm

• stroj: brusky na stěny a
stropy

• pro dřevo, barvy/laky
• se suchým zipem pro rychlou výměnu
brusného papíru

• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

5632000 ...563209 5 x samodržné brusné kotouče ø 225 mm 60 přířez lepenky

5633000 ...563308 5 x samodržné brusné kotouče ø 225 mm 80 přířez lepenky

5634000 ...563407 5 x samodržné brusné kotouče ø 225 mm 120 přířez lepenky

5635000 ...563506 5 x samodržné brusné kotouče ø 225 mm 180 přířez lepenky

Samodržná mřížková plátna ø 225 mm

• stroj: brusky na stěny a stropy
• pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
• kvalitní brusné těleso
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• materiál: karbid křemíku
• vhodné pro 4052000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

5617000 ...561700 5 x samodržná mřížková plátna ø 225 mm 80 přířez lepenky

2287000 ...228702 5 x samodržná mřížková plátna ø 225 mm 120 přířez lepenky

2288000 ...228801 5 x samodržná mřížková plátna ø 225 mm 220 přířez lepenky
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Samodržná brusná plsť ø 225 mm
• stroj: brusky na stěny a
stropy

• pro jemné broušení
• pro dřevo, OSB desky, kovy, plech,
nerez

• inovativní a vysoce účinná brusná plsť

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

3168000 ...316805 1 samodržná brusná plsť ø 225 mm 280 přířez lepenky

Pásové brusky

Textilní brusné pásy 13 x 457 mm
vhodné pro Black & Decker BD 280, Black & Decker BD 282 E, Black & Decker BD 290, Black & Decker BD
292 E, Black & Decker KA 290, Black & Decker KA 292 E, Black & Decker KA 293 E, Black & Decker KA 900
E

• stroj: pásové brusky, pásová pilníková bruska
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1724000 ...172401 3 x textilní brusné pásy 40 13 mm 457 mm přířez lepenky

1725000 ...172500 3 x textilní brusné pásy 80 13 mm 457 mm přířez lepenky

1726000 ...172609 3 x textilní brusné pásy 120 13 mm 457 mm přířez lepenky

1869000 ...186903 3 x textilní brusné pásy 40, 80, 120 13 mm 457 mm přířez lepenky
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Textilní brusné pásy 40 x 303 mm
vhodné pro Bosch GVS 350 AE, Bosch PVS 280 A, Bosch PVS 300 AE, Bosch PVS 350 AE

• stroj: pásové brusky, Bruska Vario
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1715000 ...171503 3 x textilní brusné pásy 60 40 mm 303 mm přířez lepenky

1717000 ...171701 3 x textilní brusné pásy 80 40 mm 303 mm přířez lepenky

1719000 ...171909 3 x textilní brusné pásy 120 40 mm 303 mm přířez lepenky

Textilní brusné pásy 60 x 400 mm
vhodné pro Bosch PBS 60, Bosch PBS 60 E

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1950000 ...195004 3 x textilní brusné pásy 40 60 mm 400 mm přířez lepenky

1954000 ...195400 3 x textilní brusné pásy 80 60 mm 400 mm přířez lepenky

1956000 ...195608 3 x textilní brusné pásy 120 60 mm 400 mm přířez lepenky

Textilní brusné pásy 65 x 410 mm
vhodné pro AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1900000 ...190009 3 x textilní brusné pásy 40 65 mm 410 mm přířez lepenky

1902000 ...190207 3 x textilní brusné pásy 60 65 mm 410 mm přířez lepenky

1904000 ...190405 3 x textilní brusné pásy 80 65 mm 410 mm přířez lepenky
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číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1906000 ...190603 3 x textilní brusné pásy 120 65 mm 410 mm přířez lepenky

1899100 ...189911 9 x textilní brusné pásy 40, 80, 120 65 mm 410 mm přířez lepenky

Textilní brusné pásy 75 x 510 mm
vhodné pro Black & Decker BD 85, Black & Decker DN 85, Black & Decker DN 85 E, Black & Decker P 61-
03, Black & Decker SR 500 E

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1908000 ...190801 3 x textilní brusné pásy 40 75 mm 510 mm přířez lepenky

1912000 ...191204 3 x textilní brusné pásy 80 75 mm 510 mm přířez lepenky

1914000 ...191402 3 x textilní brusné pásy 120 75 mm 510 mm přířez lepenky

Textilní brusné pásy 75 x 533 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, Casals, DeWalt, Einhell, Ferm, Festool, Hita-
chi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milwaukee, PERLES, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, triton

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

8417000 ...841703 5 x textilní brusné pásy 40, 80, 120 75 mm 533 mm smršťovací fólie s etiketou
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• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1919000 ...191907 3 x textilní brusné pásy 24 75 mm 533 mm přířez lepenky

1916000 ...191600 3 x textilní brusné pásy 40 75 mm 533 mm přířez lepenky

3101000 ...310100 6 x textilní brusné pásy 40 75 mm 533 mm smršťovací fólie s etiketou

1918000 ...191808 3 x textilní brusné pásy 60 75 mm 533 mm přířez lepenky

3102000 ...310209 6 x textilní brusné pásy 60 75 mm 533 mm smršťovací fólie s etiketou

1920000 ...192003 3 x textilní brusné pásy 80 75 mm 533 mm přířez lepenky

3103000 ...310308 6 x textilní brusné pásy 80 75 mm 533 mm smršťovací fólie s etiketou

1922000 ...192201 3 x textilní brusné pásy 120 75 mm 533 mm přířez lepenky

3104000 ...310407 6 x textilní brusné pásy 120 75 mm 533 mm smršťovací fólie s etiketou

1923000 ...192300 3 x textilní brusné pásy 180 75 mm 533 mm přířez lepenky

1916100 ...191617 9 x textilní brusné pásy 40, 80, 120 75 mm 533 mm přířez lepenky

Textilní brusné pásy 76 x 457 mm
vhodné pro Black & Decker, Bosch, Einhell, Güde, Kinzo, Mac Allister, Makita, Peugeot, RYOBI, Skil, Sta-
yer, Worx

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

8415000 ...841505 5 x textilní brusné pásy 40, 80, 120 76 mm 457 mm smršťovací fólie s etiketou

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1890000 ...189003 3 x textilní brusné pásy 40 76 mm 457 mm přířez lepenky

3111000 ...311107 6 x textilní brusné pásy 40 76 mm 457 mm smršťovací fólie s etiketou

1892000 ...189201 3 x textilní brusné pásy 60 76 mm 457 mm přířez lepenky

3112000 ...311206 6 x textilní brusné pásy 60 76 mm 457 mm smršťovací fólie s etiketou

� 187

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 6
6.4 Brusné prostředky



�

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1894000 ...189409 3 x textilní brusné pásy 80 76 mm 457 mm přířez lepenky

3113000 ...311305 6 x textilní brusné pásy 80 76 mm 457 mm smršťovací fólie s etiketou

1896000 ...189607 3 x textilní brusné pásy 120 76 mm 457 mm přířez lepenky

3114000 ...311404 6 x textilní brusné pásy 120 76 mm 457 mm smršťovací fólie s etiketou

1897000 ...189706 3 x textilní brusné pásy 180 76 mm 457 mm přířez lepenky

1890100 ...189010 9 x textilní brusné pásy 40, 80, 120 76 mm 457 mm přířez lepenky

Textilní brusné pásy 100 x 560 mm
vhodné pro AEG, DeWalt, Elu, Festool, RYOBI

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1932000 ...193208 3 x textilní brusné pásy 40 100 mm 560 mm přířez lepenky

1934000 ...193406 3 x textilní brusné pásy 60 100 mm 560 mm přířez lepenky

1936000 ...193604 3 x textilní brusné pásy 80 100 mm 560 mm přířez lepenky

1938000 ...193802 3 x textilní brusné pásy 120 100 mm 560 mm přířez lepenky

1933100 ...193314 9 x textilní brusné pásy 40, 80, 120 100 mm 560 mm přířez lepenky

Textilní brusné pásy 100 x 610 mm
vhodné pro AEG, Bosch, Casals, Einhell, Ferm, Hitachi, KANGO, Makita, RYOBI, Skil, Stanley

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1861000 ...186101 3 x textilní brusné pásy 40 100 mm 610 mm přířez lepenky

3117000 ...311701 3 x textilní brusné pásy 60 100 mm 610 mm přířez lepenky

1862000 ...186200 3 x textilní brusné pásy 80 100 mm 610 mm přířez lepenky

1863000 ...186309 3 x textilní brusné pásy 120 100 mm 610 mm přířez lepenky

1864000 ...186408 3 x textilní brusné pásy 180 100 mm 610 mm přířez lepenky
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Textilní brusné pásy 100 x 690 mm
vhodné pro Virutex

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund
• Materiál nosiče: bavlněná tkanina

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

3122000 ...312203 3 x textilní brusné pásy 40 100 mm 690 mm přířez lepenky

3124000 ...312401 3 x textilní brusné pásy 80 100 mm 690 mm přířez lepenky

3125000 ...312500 3 x textilní brusné pásy 120 100 mm 690 mm přířez lepenky

Textilní brusné pásy 105 x 620 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, Bosch, Casals, Festool, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Metabo, Milwaukee

• stroj: pásové brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1940000 ...194007 3 x textilní brusné pásy 40 105 mm 620 mm přířez lepenky

1944000 ...194403 3 x textilní brusné pásy 80 105 mm 620 mm přířez lepenky

1946000 ...194601 3 x textilní brusné pásy 120 105 mm 620 mm přířez lepenky

5627000 ...562707 5 x textilní brusné pásy 40, 60, 80, 120 105 mm 620 mm smršťovací fólie s etiketou
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Vibrační brusky

Samodržné brusné pásy, Korund 93 x 185 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Bosch, Einhell, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI,
Skil

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

1766000 ...176607 10 x samodržné brusné pásy 40 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

1749000 ...174900 10 x samodržné brusné pásy 60 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

1767000 ...176706 10 x samodržné brusné pásy 80 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

1768000 ...176805 10 x samodržné brusné pásy 120 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

5801000 ...580107 10 x samodržné brusné pásy 180 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

5803000 ...580305 10 x samodržné brusné pásy 240 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

1762000 ...176201 10 x samodržné brusné pásy 40, 80, 120 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

Samodržné brusné pásy barvy/laky 93 x 185 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Bosch, Einhell, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI,
Skil

• stroj: vibrační brusky
• pro lakované povrchy, kovy, plasty
• redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení
barvy, laku a výplní

• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• speciální povrchová úprava

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro zrno provedení šířka délka balení

1120000 ...112001 10 x samodržné brusné pásy barvy/laky 40 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

1121000 ...112100 10 x samodržné brusné pásy barvy/laky 60 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

1122000 ...112209 10 x samodržné brusné pásy barvy/laky 80 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

1123000 ...112308 10 x samodržné brusné pásy barvy/laky 120 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

1124000 ...112407 10 x samodržné brusné pásy barvy/laky 180 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky

5804000 ...580404 10 x samodržné brusné pásy barvy/laky 240 děrované 93 mm 185 mm přířez lepenky
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Samodržné brusné pásy Korund 93 x 190 mm
vhodné pro Black & Decker KA 186, Black & Decker KA 186 E, Worx WX26FS

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

1992000 ...199200 5 x samodržné brusné pásy 40 děrované 93 mm 190 mm přířez lepenky

1993000 ...199309 5 x samodržné brusné pásy 80 děrované 93 mm 190 mm přířez lepenky

1994000 ...199408 5 x samodržné brusné pásy 120 děrované 93 mm 190 mm přířez lepenky

1998000 ...199804 10 x samodržné brusné pásy 60, 120, 240 děrované 93 mm 190 mm přířez lepenky

Brusný pás Korund 93 x 230 mm
vhodné pro Bosch, Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Wagner

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

1961000 ...196100 5 x brusné pásy 40 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

1962000 ...196209 5 x brusné pásy 80 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

1963000 ...196308 5 x brusné pásy 120 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

1966000 ...196605 5 x brusné pásy 180 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

5622000 ...562202 5 x brusné pásy 240 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

1959100 ...195912 25 x brusné pásy 40, 80, 120 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky
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Brusný pás Korund 93 x 230 mm
vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, PERLES, Peugeot, Worx

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

8409000 ...840904 15 x brusné pásy 40, 80, 120 děrované 93 mm 230 mm smršťovací fólie s etiketou

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

1971000 ...197107 5 x brusné pásy 40 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

1972000 ...197206 5 x brusné pásy 80 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

1973000 ...197305 5 x brusné pásy 120 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

1968000 ...196803 5 x brusné pásy 180 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

5623000 ...562301 5 x brusné pásy 240 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

1969100 ...196919 25 x brusné pásy 40, 80, 120 děrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

Samodržné brusné pásy Korund 100 x 115 mm
vhodné pro Hitachi PSU-8, Hitachi PSU-8, Hitachi PSU-8, Makita BO 4554, Makita BO 4554, Makita BO
4554, Makita BO 4554, Makita BO 4555, Metabo FSR 200 Intec

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

1761000 ...176102 10 x samodržné brusné pásy 60, 120, 240 děrované 100 mm 115 mm přířez lepenky
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Samodržné brusné pásy Korund 115 x 230 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Einhell, Elu, Fein, Festool, Hitachi, Holz-Her,
KRAFTRONIC, Kress, LUX, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

3182000 ...318205 5 x samodržné brusné pásy 40 děrované 115 mm 230 mm přířez lepenky

3184000 ...318403 5 x samodržné brusné pásy 80 děrované 115 mm 230 mm přířez lepenky

3185000 ...318502 5 x samodržné brusné pásy 120 děrované 115 mm 230 mm přířez lepenky

1990000 ...199002 5 x samodržné brusné pásy 40, 80, 120 děrované 115 mm 230 mm přířez lepenky

Brusný pás Korund 115 x 280 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Einhell, Elu, Fein, Hitachi, KRAFTRONIC, Kress,
MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Skil, Stayer, Wagner

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

1981000 ...198104 5 x brusné pásy 40 děrované 115 mm 280 mm přířez lepenky

1982000 ...198203 5 x brusné pásy 80 děrované 115 mm 280 mm přířez lepenky

1983000 ...198302 5 x brusné pásy 120 děrované 115 mm 280 mm přířez lepenky

1986200 ...198623 25 x brusné pásy 40, 80, 120 děrované 115 mm 280 mm přířez lepenky
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Brusný pás Korund 93 x 230 mm
• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

2049000 ...204904 50 x brusné pásy 40, 80, 120 neděrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

8410000 ...841000 30 x brusné pásy 40, 80, 120 neděrované 93 mm 230 mm smršťovací fólie s etiketou

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

2082000 ...208209 1 brusný pás 40 neděrované 93 mm 230 mm volně

2052000 ...205208 8 x brusné pásy 40 neděrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

3150100 ...315013 25 x brusné pásy 60 neděrované 93 mm 230 mm smršťovací fólie s etiketou

2083000 ...208308 1 brusný pás 80 neděrované 93 mm 230 mm volně

2053000 ...205307 8 x brusné pásy 80 neděrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

3151100 ...315112 25 x brusné pásy 80 neděrované 93 mm 230 mm smršťovací fólie s etiketou

2084000 ...208407 1 brusný pás 120 neděrované 93 mm 230 mm volně

2054000 ...205406 8 x brusné pásy 120 neděrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

3152100 ...315211 25 x brusné pásy 120 neděrované 93 mm 230 mm smršťovací fólie s etiketou

2080000 ...208001 1 brusný pás 180 neděrované 93 mm 230 mm volně

2048000 ...204805 8 x brusné pásy 180 neděrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

5625000 ...562509 8 x brusné pásy 240 neděrované 93 mm 230 mm přířez lepenky

Brusné pásy křemík/karbid 93 x 230 mm
• stroj: vibrační brusky
• pro barvu, lak, fermež, tmel
• vysoká životnost
• speciální zrnitost
• materiál: karbid křemíku

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

2092000 ...209206 1 brusný pás 24 neděrované 93 mm 230 mm volně
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Brusný pás Korund 115 x 280 mm
• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

2059000 ...205901 50 x brusné pásy 40, 80, 120 neděrované 115 mm 280 mm přířez lepenky

8411000 ...841109 30 x brusné pásy 40, 80, 120 neděrované 115 mm 280 mm smršťovací fólie s etiketou

• stroj: vibrační brusky
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

2086000 ...208605 1 brusný pás 40 neděrované 115 mm 280 mm volně

2056000 ...205604 8 x brusné pásy 40 neděrované 115 mm 280 mm přířez lepenky

3156100 ...315617 25 x brusné pásy 60 neděrované 115 mm 280 mm smršťovací fólie s etiketou

2087000 ...208704 1 brusný pás 80 neděrované 115 mm 280 mm volně

2057000 ...205703 8 x brusné pásy 80 neděrované 115 mm 280 mm přířez lepenky

3157100 ...315716 25 x brusné pásy 80 neděrované 115 mm 280 mm smršťovací fólie s etiketou

2088000 ...208803 1 brusný pás 120 neděrované 115 mm 280 mm volně

2058000 ...205802 8 x brusné pásy 120 neděrované 115 mm 280 mm přířez lepenky

3158100 ...315815 25 x brusné pásy 120 neděrované 115 mm 280 mm smršťovací fólie s etiketou

2089000 ...208902 1 brusný pás 180 neděrované 115 mm 280 mm volně

2061000 ...206106 8 x brusné pásy 180 neděrované 115 mm 280 mm přířez lepenky

5626000 ...562608 8 x brusné pásy 240 neděrované 115 mm 280 mm přířez lepenky

Brusné pásy křemík/karbid 115 x 280 mm
• stroj: vibrační brusky
• pro barvu, lak, fermež, tmel
• vysoká životnost
• speciální zrnitost
• materiál: karbid křemíku

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno provedení šířka délka balení

2068000 ...206809 1 brusný pás 24 neděrované 115 mm 280 mm volně
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Samodržná mřížková plátna 93 x 190 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, Einhell, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo,
Peugeot, RYOBI, Skil, Worx

• stroj: vibrační brusky, ruční brusky
• pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
• kvalitní brusné těleso
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zaříze-
ním

• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• materiál: karbid křemíku

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

8468000 ...846807 5 x samodržná mřížková plátna 80, 120, 220 93 mm 190 mm přířez lepenky

Mřížková plátna 93 x 230 mm
• stroj: vibrační brusky, ruční brusky
• pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
• kvalitní brusné těleso
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zaříze-
ním

• materiál: karbid křemíku

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1997000 ...199705 2 x mřížková plátna 120 93 mm 230 mm přířez lepenky

1987000 ...198708 2 x mřížková plátna 220 93 mm 230 mm přířez lepenky
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Samodržná mřížková plátna 115 x 230 mm
vhodné pro AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Einhell, Elu, Fein, Festool, Hitachi, Holz-Her,
KRAFTRONIC, Kress, LUX, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil

• stroj: vibrační brusky, ruční brusky
• pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
• kvalitní brusné těleso
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zaříze-
ním

• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• materiál: karbid křemíku

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

8467000 ...846708 5 x samodržná mřížková plátna 80, 120, 220 115 mm 230 mm přířez lepenky

Mřížková plátna 115 x 280 mm
• stroj: vibrační brusky, ruční brusky
• pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
• kvalitní brusné těleso
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zaříze-
ním

• materiál: karbid křemíku
• vhodné pro 4056000, 8722000

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1996000 ...199606 2 x mřížková plátna 120 115 mm 280 mm přířez lepenky

1988000 ...198807 2 x mřížková plátna 220 115 mm 280 mm přířez lepenky

8406600 ...840669 4 x mřížková plátna 120, 220 115 mm 280 mm přířez lepenky
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Delta / víceúčelová bruska

Samodržné brusné desky rozměr přes hrany 95 mm
• stroj: delta / víceúčelová bruska

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení vhodné pro rohová míra balení

1830000 ...183001 1 samodržná brusná
deska

tvrdé provedení, děrované Bosch GDA 280 E, Bosch PDA
180/E, Bosch PDA 240 E

95 mm přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund rozměr přes hrany 95 mm
vhodné pro Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Festool, HAAGER, KRAFTRONIC, Makita, Metabo, Skil

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro dřevo, kovy
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rohová míra balení

8403000 ...840300 15 x samodržné brusné papíry 60, 80, 120 95 mm smršťovací fólie s etiketou

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rohová míra balení

1850000 ...185005 5 x samodržné brusné papíry 40 95 mm přířez lepenky

1850100 ...185012 25 x samodržné brusné papíry 40 95 mm smršťovací fólie s etiketou

1851000 ...185104 5 x samodržné brusné papíry 60 95 mm přířez lepenky

1851100 ...185111 25 x samodržné brusné papíry 60 95 mm smršťovací fólie s etiketou

1852000 ...185203 5 x samodržné brusné papíry 80 95 mm přířez lepenky

1852100 ...185210 25 x samodržné brusné papíry 80 95 mm smršťovací fólie s etiketou
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číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rohová míra balení

1853000 ...185302 5 x samodržné brusné papíry 120 95 mm přířez lepenky

1853100 ...185319 25 x samodržné brusné papíry 120 95 mm smršťovací fólie s etiketou

1826000 ...182608 5 x samodržné brusné papíry 180 95 mm přířez lepenky

1854000 ...185401 5 x samodržné brusné papíry 240 95 mm přířez lepenky

1866000 ...186606 20 x samodržné brusné papíry 40, 60, 80, 120, 180 95 mm smršťovací fólie s etiketou

1857000 ...185708 20 x samodržné brusné papíry 60, 120, 240 95 mm přířez lepenky

1865100 ...186514 25 x samodržné brusné papíry 60, 80, 120 95 mm přířez lepenky

Samodržné brusné papíry barvy/laky rozměr přes hrany 95 mm
vhodné pro Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Festool, HAAGER, KRAFTRONIC, Makita, Metabo, Skil

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro lakované povrchy, kovy, plasty
• redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení
barvy, laku a výplní

• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• speciální povrchová úprava

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rohová míra balení

1160000 ...116009 5 x samodržné brusné papíry 40 95 mm přířez lepenky

1161000 ...116108 5 x samodržné brusné papíry 60 95 mm přířez lepenky

1162000 ...116207 5 x samodržné brusné papíry 80 95 mm přířez lepenky

1163000 ...116306 5 x samodržné brusné papíry 120 95 mm přířez lepenky

1167000 ...116702 5 x samodržné brusné papíry 180 95 mm přířez lepenky
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Samodržná mřížková plátna rozměr přes hrany 95 mm
vhodné pro AEG, ayce, Black & Decker, Bosch, Casals, CRAFTSMAN, DeWalt, DEXTER, DREMEL, Einhell,
Fein, Festool, HAAGER, KRAFTRONIC, Mac Allister, Makita, Mastercraft, Metabo, Milwaukee, Passat,
PorterCable, Rockwell, RYOBI, Skil, Stanley, wolfcraft, Worx

• stroj: delta brusky a brusky do rohů 5884000
• pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
• kvalitní brusné těleso
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• materiál: karbid křemíku
• vhodné pro 5884000

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rohová míra balení

8469000 ...846906 5 x samodržná mřížková plátna 80, 120, 220 95 mm přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund rozměr přes hrany 105 mm
vhodné pro AEG, Kress

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rohová míra balení

1780000 ...178007 5 x samodržné brusné papíry 40 105 mm přířez lepenky

1781000 ...178106 5 x samodržné brusné papíry 60 105 mm přířez lepenky

1782000 ...178205 5 x samodržné brusné papíry 80 105 mm přířez lepenky

1783000 ...178304 5 x samodržné brusné papíry 120 105 mm přířez lepenky

1787000 ...178700 20 x samodržné brusné papíry 60, 120, 240 105 mm přířez lepenky
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Samodržné brusné listy 2dílné: trojúhelníkový brusný list 95 mm
+ základní brusný list Korund
vhodné pro Bosch, Bosch, Bosch, Bosch, Bosch, Bosch Prio, Bosch PSM 160 A, Bosch Ventaro, Einhell HES
160, Güde GTKS 315 315 30 3, KRAFTRONIC, KRAFTRONIC, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rohová míra balení

1811000 ...181106 10 x samodržné brusné papíry 40 95 mm přířez lepenky

1812000 ...181205 10 x samodržné brusné papíry 60 95 mm přířez lepenky

1813000 ...181304 10 x samodržné brusné papíry 80 95 mm přířez lepenky

1814000 ...181403 10 x samodržné brusné papíry 120 95 mm přířez lepenky

5619000 ...561908 10 x samodržné brusné papíry 180 95 mm přířez lepenky

5620000 ...562004 10 x samodržné brusné papíry 240 95 mm přířez lepenky

3118000 ...311800 15 x samodržné brusné papíry 40, 80, 120 95 mm přířez lepenky

Samodržné brusné listy 2dílné: trojúhelníkový brusný list 95 mm
+ základní brusný list barvy/laky
vhodné pro Bosch, Bosch, Bosch, Bosch, Bosch, Bosch Prio, Bosch PSM 160 A, Bosch Ventaro, Einhell HES
160, Güde GTKS 315 315 30 3, KRAFTRONIC, KRAFTRONIC, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro lakované povrchy, kovy, plasty
• redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení
barvy, laku a výplní

• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• speciální povrchová úprava

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rohová míra balení

1125000 ...112506 10 x samodržné brusné papíry 40 95 mm přířez lepenky

1127000 ...112704 10 x samodržné brusné papíry 80 95 mm přířez lepenky

1128000 ...112803 10 x samodržné brusné papíry 120 95 mm přířez lepenky

1129000 ...112902 10 x samodržné brusné papíry 180 95 mm přířez lepenky

1189000 ...118904 15 x samodržné brusné papíry 40, 80, 120 95 mm přířez lepenky
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Samodržné brusné papíry Korund 96 x 136 mm
vhodné pro Black & Decker KA 1000, Black & Decker KA 150 K, Black & Decker KA 165 GT, Black & Decker
KA 165 GTK, Black & Decker KA 250 KQS, Black & Decker Sandstorm KA 250 K, Bosch

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1757000 ...175709 10 x samodržné brusné papíry 80 96 mm 136 mm přířez lepenky

1763000 ...176300 10 x samodržné brusné papíry 120 96 mm 136 mm přířez lepenky

1764000 ...176409 10 x samodržné brusné papíry 240 96 mm 136 mm přířez lepenky

1756000 ...175600 10 x samodržné brusné papíry 80, 120, 240 96 mm 136 mm přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund 98 x 139 mm
vhodné pro ayce, RYOBI CCC-1801M, RYOBI ECS-1214N

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

3136000 ...313606 6 x samodržné brusné papíry 40 98 mm 139 mm přířez lepenky

3137000 ...313705 6 x samodržné brusné papíry 80 98 mm 139 mm přířez lepenky

3138000 ...313804 6 x samodržné brusné papíry 120 98 mm 139 mm přířez lepenky

3139000 ...313903 6 x samodržné brusné papíry 180 98 mm 139 mm přířez lepenky
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Samodržné brusné papíry Korund 107 x 142 mm
vhodné pro Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Dec-
ker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker
KA270GT, Black & Decker KA270GTK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K, RYOBI EMS 180 RV

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund
• včetně: 18 x hrotů

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1790000 ...179004 6 x samodržné brusné papíry 40 107 mm 142 mm přířez lepenky

1791000 ...179103 6 x samodržné brusné papíry 60 107 mm 142 mm přířez lepenky

1792000 ...179202 6 x samodržné brusné papíry 80 107 mm 142 mm přířez lepenky

1793000 ...179301 6 x samodržné brusné papíry 120 107 mm 142 mm přířez lepenky

1794000 ...179400 6 x samodržné brusné papíry 180 107 mm 142 mm přířez lepenky

5621000 ...562103 6 x samodržné brusné papíry 240 107 mm 142 mm přířez lepenky

1760000 ...176003 6 x samodržné brusné papíry 80, 120, 240 107 mm 142 mm přířez lepenky

Samodržné brusné papíry Korund 107 x 175 mm
vhodné pro Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker KA210, Black & Decker KA210E, Black & Dec-
ker KA220, Black & Decker KA220E, Black & Decker KA220G, Black & Decker KA260GTK, Black & Decker
KA270GT, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GT, Black & Decker KA270GT, Black & Decker
KA270GTK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K, Einhell HES 160

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

1755000 ...175501 10 x samodržné brusné papíry 80, 120, 240 107 mm 175 mm smršťovací fólie s etiketou
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Samodržná mřížková plátna 107 x 175 mm
vhodné pro Black & Decker, Einhell

• stroj: delta / víceúčelová bruska
• pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
• kvalitní brusné těleso
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zaříze-
ním

• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• materiál: karbid křemíku

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

8465000 ...846500 5 x samodržná mřížková plátna 80, 120, 220 107 mm 175 mm přířez lepenky

Samodržná mřížková plátna 290 x 250 mm
vhodné pro Feider FPEP1200CPC, Flex WSE 7 Vario Plus, Flex WST 700 VV Plus, Menzer TSW 225, Menzer
TSW 225 AV, Menzer TSW 225 PRO, PowerPlus POWX0477

• stroj: brusky na stěny a stropy
• pro sádrokartonové desky, dřevo, barvu
• kvalitní brusné těleso
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• materiál: karbid křemíku

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rozměry výrobku balení

3162000 ...316201 3 x samodržná mřížková plátna 120 290 x 250 mm přířez lepenky
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Úhlové brusky

Samodržné brusné talíře
• stroj: úhlové brusky
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø závit samostatné příslušenství

2281000 ...228108 1 samodržný brusný talíř ø 115 mm M 14 2282100, 2283100, 2284100

2285000 ...228504 1 samodržný brusný talíř ø 125 mm M 14 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000,
2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000

5618000 ...561809 1 samodržný brusný talíř ø 180 mm M 14 5614000, 5615000, 5616000

Brusné talíře
• stroj: úhlové brusky
• provedení: s přírubovou maticí M14
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø závit samostatné příslušenství

2450000 ...245006 1 brusný talíř ø 115 mm M 14 2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000

2454000 ...245402 1 brusný talíř ø 125 mm M 14 2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000

2452000 ...245204 1 brusný talíř ø 178 mm M 14 2470000, 2471000, 2472000, 2475000
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Lamelové brusné talíře - zirkon-korund

• stroj: úhlové brusky
• pro hrubé broušení kovových povrchů
• talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
• mnohonásobně delší životnost vláknitých brusných kotoučů nebo kotoučů pro hrubování
• podle EN 13743
• materiál: zirkon-korund

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno vrtání balení

2029000 ...202900 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 40 ø 22,2 mm přířez lepenky

2029099 ...004726 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 40 ø 22,2 mm volně

2028000 ...202801 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 60 ø 22,2 mm přířez lepenky

2028099 ...004719 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 60 ø 22,2 mm volně

2027000 ...202702 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 80 ø 22,2 mm přířez lepenky

2027099 ...004702 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 80 ø 22,2 mm volně

2015000 ...201507 1 lamelový brusný talíř ø 125 mm 40 ø 22,2 mm přířez lepenky

2016000 ...201606 1 lamelový brusný talíř ø 125 mm 60 ø 22,2 mm přířez lepenky

2017000 ...201705 1 lamelový brusný talíř ø 125 mm 80 ø 22,2 mm přířez lepenky

• stroj: úhlové brusky
• pro hrubé broušení kovových povrchů
• talíř z polyesteru zesíleného skelným vláknem
• vysoká životnost
• podle EN 13743
• materiál: zirkon-korund
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno vrtání

5650000 ...565005 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 40 ø 22,2 mm

5651000 ...565104 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 60 ø 22,2 mm

5652000 ...565203 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 80 ø 22,2 mm

5653000 ...565302 1 lamelový brusný talíř ø 125 mm 40 ø 22,2 mm

5654000 ...565401 1 lamelový brusný talíř ø 125 mm 60 ø 22,2 mm

5655000 ...565500 1 lamelový brusný talíř ø 125 mm 80 ø 22,2 mm
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Lamelové brusné talíře - korund
• stroj: úhlové brusky
• pro hrubé broušení kovových povrchů
• talíř z polyesteru zesíleného skelným
vláknem

• podle EN 13743
• materiál: Korund
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno vrtání

8426000 ...842601 1 lamelový brusný talíř ø 115 mm 40 ø 22,2 mm

8425000 ...842502 1 lamelový brusný talíř ø 125 mm 40 ø 22,2 mm

Lamelové brusné talíře - plsť
• stroj: úhlové brusky
• pro leštění
• pro zpracování politur nebo lešticích
past (např. č. zboží 2134000)

• pro nerez, ocel, hliník, neželezné kovy
• podle EN 13743
• materiál: plsť
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání

8424099 ...010291 1 brusný lamelový talíř s plstí ø 115 mm ø 22,2 mm

• stroj: úhlové brusky
• s hrubou plstí pro přebrušování a odstraňování rzi
• rychlé a šetrné čištění
• pro nerez, ocel, hliník, neželezné kovy
• podle EN 13743
• materiál: inovativní a vysoce účinná brusná plsť ve vějířovité, lamelové struktuře
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání

8422099 ...010277 1 brusný lamelový talíř s plstí ø 115 mm ø 22,2 mm
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• stroj: úhlové brusky
• s jemnou plstí pro jemné broušení a leštění
• rychlé a šetrné čištění
• pro nerez, ocel, hliník, neželezné kovy
• podle EN 13743
• materiál: inovativní a vysoce účinná brusná plsť ve vějířovité, lamelové struktuře
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání

8423099 ...010284 1 brusný lamelový talíř s plstí ø 115 mm ø 22,2 mm

8421099 ...842106 1 brusný lamelový talíř s plstí ø 125 mm ø 22,2 mm

Samodržné brusné papíry Korund ø 115 mm

• pro brusné talíře Ø 115 mm se suchým zipem
• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2281000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno provedení

2282100 ...000360 5 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 40 neděrované

2283100 ...000377 5 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 80 neděrované

2284100 ...000384 5 x samodržné brusné kotouče ø 115 mm 180 neděrované
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Fibrové brusné kotouče
• pro brusné talíře pro úhlové brusky
• pro zpracování kovu
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• podle EN 13743
• balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno vhodné pro

2460000 ...246003 5 x fibrové brusné kotouče ø 115 mm 24 2450000

2461000 ...246102 5 x fibrové brusné kotouče ø 115 mm 40 2450000

2462000 ...246201 5 x fibrové brusné kotouče ø 115 mm 60 2450000

2465000 ...246508 5 x fibrové brusné kotouče ø 115 mm 100 2450000

2466000 ...246607 5 x fibrové brusné kotouče ø 125 mm 24 2454000

2467000 ...246706 5 x fibrové brusné kotouče ø 125 mm 40 2454000

2468000 ...246805 5 x fibrové brusné kotouče ø 125 mm 60 2454000

2469000 ...246904 5 x fibrové brusné kotouče ø 125 mm 100 2454000

2470000 ...247000 5 x fibrové brusné kotouče ø 180 mm 24 2452000

2471000 ...247109 5 x fibrové brusné kotouče ø 180 mm 40 2452000

2472000 ...247208 5 x fibrové brusné kotouče ø 180 mm 60 2452000

2475000 ...247505 5 x fibrové brusné kotouče ø 180 mm 100 2452000

2476000 ...247604 20 x fibrové brusné kotouče ø 115 mm 24, 40, 60, 100 2450000

2455000 ...245501 20 x fibrové brusné kotouče ø 125 mm 24, 40, 60, 100 2454000

Samodržná mřížková plátna ø 180 mm

• stroj: renovační bruska, úhlová bruska
• pro samodržný brusný talíř ø 180 mm
• pro sádrokartonové desky, dřevo
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• ideální výkon na silně prášných površích
• otevřená struktura ok umožňuje optimální odsávání u všech strojů s odsávacím zařízením
• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• materiál: karbid křemíku
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 5618000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno

5614000 ...561403 5 x samodržná mřížková plátna ø 180 mm 80

5615000 ...561502 5 x samodržná mřížková plátna ø 180 mm 120

5616000 ...561601 5 x samodržná mřížková plátna ø 180 mm 220
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Sortimenty

• stroj: úhlové brusky
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah Ø zrno

1 x brusný talíř ø 115 mm

5 x fibrové brusné kotouče ø 115 mm 24, 24, 60, 80, 100

1 x leštící čepec z ovčí vlny ø 140 mm

2177000 ...217706 1 hobby sada

1 x hrncový drátěný kartáč ø 70 mm

Ostatní

• stroj: úhlové brusky
• pro všechny velkoplošné práce při odstraňování rzi
• pro přípravu svařovacích prací
• pro kámen, kovy, nerez, dřevo, lak
• rychlé, agresivní zpracování plochy
• z kvalitního nylonového podkladu se zrnem z karbidu křemičitého
• vysoký úběr materiálu
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání

1673000 ...167308 1 univerzální čistící kotouč ø 115 mm ø 22,2 mm

1672000 ...167209 1 univerzální čistící kotouč ø 125 mm ø 22,2 mm
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Vrtačky

Kombinovaná bruska fixoflex

• stroj: vrtačky
• optimální přizpůsobení broušené plochy zpracovávanému obrobku
• umožňuje broušení bez rýh a s nízkými vibracemi
• provedení: se suchým zipem
• balení: dvojitý blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000,
2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000, 3169000, 8464000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

2211000 ...221109 1 fixoflex - kombinovaná bruska ø 125 mm ø 8 mm

Samodržné brusné talíře ø 125 mm

• stroj: vrtačky
• provedení: plocha s upínáním na suchý zip
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000,
2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000, 3169000, 8464000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka

2223000 ...222304 1 samodržný brusný talíř ø 125 mm kruhová stopka ø 8 mm
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Samodržné brusné papíry Korund ø 125 mm

• pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
• pro dřevo, barvu, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno provedení

2241100 ...224117 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 40 neděrované

2213100 ...000339 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 60 neděrované

2214100 ...000346 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 80 neděrované

2242100 ...224216 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 120 neděrované

2243100 ...224315 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 180 neděrované

2215100 ...000353 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 240 neděrované

2260000 ...226005 12 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 40, 80, 240 neděrované

2216000 ...221604 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 60, 80, 240 neděrované

Samodržné brusné papíry mokré/suché ø 125 mm

• pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
• pro mokré i suché broušení bez rýh
• pro kovy, lak, fermež, plasty
• voděodolný
• maximálně flexibilní
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pro zrno provedení

2217100 ...221710 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm vlhké/suché 280 neděrované

2218100 ...221819 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm vlhké/suché 400 neděrované
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Samodržné brusné kotouče karbid křemíku ø 125 mm

• pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
• pro dřevo, barvu, kámen
• vysoká životnost
• vysoký úběr materiálu
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: karbid křemíku
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno provedení

2225000 ...222502 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 24 neděrované

Samodržná brusná plsť ø 125 mm

• pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
• pro broušení za sucha a za mokra
• pro jemné broušení plechu (karoserie)
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2211000, 2223000, 2285000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø provedení

2219000 ...221901 1 samodržná brusná plsť ø 125 mm neděrované
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Samodržné brusné papíry Korund ø 178 mm

• pro brusné talíře Ø 178 mm s mřížkovou tkaninou
• pro dřevo, kovy
• vyjímečný brusný výkon
• extrémně vysoká doba životnosti
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno provedení

4756000 ...475601 2 x samodržné brusné kotouče ø 178 mm 40, 80 neděrované

Brusné talíře ø 125 mm
• stroj: vrtačky
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2000000,
2001000, 2002000, 2003000,
2025000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

2020000 ...202009 1 brusný talíř ø 125 mm ø 8 mm

Brusné papíry Korund ø 125 mm

• pro brusný talíř ø 125 mm
• pro dřevo
• materiál: Korund
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2020000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno

2001000 ...200104 10 x brusné listy ø 125 mm 40

2002000 ...200203 10 x brusné listy ø 125 mm 80

2003000 ...200302 10 x brusné listy ø 125 mm 120

2000000 ...200005 10 x brusné listy ø 125 mm 40, 80, 120
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Vějířové brusky

• stroj: vrtačky
• pro dřevo, plasty, kovy, atd.
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka zrno výška brusného tělesa

2037000 ...203709 1 vějířová bruska ø 20 mm ø 6 mm 120 20 mm

2036000 ...203600 1 vějířová bruska ø 50 mm ø 6 mm 80 20 mm

2035000 ...203501 1 vějířová bruska ø 60 mm ø 6 mm 150 40 mm

2033000 ...203303 1 vějířová bruska ø 80 mm ø 6 mm 60 30 mm

2034000 ...203402 1 vějířová bruska ø 80 mm ø 6 mm 80 40 mm

• stroj: vrtačky
• pro dřevo, plasty, kovy, atd.
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka zrno výška brusného tělesa

2032000 ...203204 1 vějířový mop ø 50 mm ø 6 mm 150 25 mm

Ostatní

• stroj: vrtačky
• pro všechny velkoplošné práce při odstraňování rzi
• pro kámen, kovy, nerez, dřevo, lak
• rychlé, agresivní zpracování plochy
• vysoký úběrový výkon bez poškození materiálu
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka výška brusného tělesa

1674000 ...167407 1 univerzální čistící kotouč ø 100 mm ø 6 mm 13 mm
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• stroj: vrtačky
• pro dřevo, plasty, kovy, atd.
• včetně: 2 x brusné pásy, zrno 80, 150
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2039000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka výška brusného tělesa

2038000 ...203808 1 brusný cylinder ø 45 mm ø 6 mm 30 mm

• pro brusné cylindry Ø 45 mm
• pro dřevo, plasty, kovy, atd.
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2038000, 2521000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno

2039000 ...203907 3 x brusné pásy ø 45 mm 50, 80, 150

• stroj: vrtačky
• pro dřevo, plasty, kovy, atd.
• včetně: 1 x brusný pás, zrno 80
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2246000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka výška brusného tělesa

2245000 ...224506 1 brusný válec ø 75 mm ø 8 mm 80 mm

• pro brusné Ø 75 x 80 mm
• pro dřevo, plasty, kovy, atd.
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2245000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno

2246000 ...224605 2 x brusné pásy ø 75 mm 80, 150
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Ruční broušení

Univerzální brousek

• pro brusné pásy 93x230 mm
• univerzální použití
• na plochy a pravoúhlé rohy
• dvou komponentní držadlo pro energické práce bez únavy
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5890000 ...589001 1 univerzální brousek

Brousek na povrchové broušení

• pro samodržné brusné kotouče ø 125 mm
• k rychlému broušení
• vysoký úběr materiálu
• dvou komponentní držadlo pro energické práce bez únavy
• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5876000, 5877000, 8464000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

5894000 ...589407 1 povrchový brousek ø 125 mm
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Samodržné brusné papíry Korund ø 125 mm

• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé
pryskyřice

• zesílený tkaninou
• materiál: Korund
• vhodné pro 5894000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø zrno balení

5866000 ...586611 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 40, 60 přířez lepenky

5867000 ...586703 5 x samodržné brusné kotouče ø 125 mm 80, 120 přířez lepenky

Leštící prostředky
• k nanášení politur a vosků
• zadní strana s velurovou
vrstvou

• plocha s upínáním na suchý zip
• vhodné pro 5894000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø balení

5876000 ...587601 1 samodržná lešticí houba ø 125 mm přířez lepenky

• k doleštění a leštění laků,
barevných kovů a chro-
mové oceli

• zadní strana s velurovou vrstvou
• plocha s upínáním na suchý zip
• vhodné pro 5894000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø balení

5877000 ...587700 1 samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny ø 125 mm přířez lepenky

218

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
6.4 Brusné prostředky



Brousek do rohů

• pro samodržné brusné listy 95 mm
• pro filigránské práce
• pro těžce dostupné rohy a jemné broušení
• dvou komponentní držadlo pro energické práce bez únavy
• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 5885000, 5886000, 8469000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rohová míra

5884000 ...588400 1 brousek do rohů 95 mm

Samodržné brusné papíry Korund rozměr přes hrany 95 mm

• pro dřevo, kovy
• vysoká životnost
• vázaný pojivem z umělé pryskyřice
• zesílený tkaninou
• materiál: Korund
• vhodné pro 3944000, 3996000, 4247000, 5884000

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rohová míra balení

5885000 ...588509 5 x samodržné brusné papíry 40, 60 95 mm přířez lepenky

5886000 ...588608 5 x samodržné brusné papíry 80, 120 95 mm přířez lepenky

ruční brousek

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

2891000 ...289109 1 ruční brousek 160 x 85 x 45 mm

• pro brusné pásy 93x230 mm
• balení: samolepka
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číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

2896000 ...289604 1 ruční brousicí špalek 123 x 67 x 35 mm

• materiál: korek
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

2897000 ...289703 1 ruční brousicí špalek 130 x 70 x 32 mm

• těžké provedení
• materiál: plast
• balení: samolepka

• obsah:
1 x ruční brousicí špalek, plast, 130 x 70 mm
50 x brusné pásy, 70 x 210 mm, vždy 10 x zrno 40, 60, 80, 100, 120

• balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

2898000 ...289802 1 ruční brousek v sadě 51-dílný 130 x 70 x 32 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis

2877000 ...287709 1 ruční brousek v sadě 41-dílný

• obsah:
1 x ruční brousek, 160 x 85 x 45 mm
40 x brusné pásy, 93 x 230 mm, vždy 10 x zrno 60, 80, 120, 180

• balení: smršťovací fólie s etiketou

• tvrdá strana k broušení ploch
• měkká strana k broušení obrysů
• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• obsah:
1 x ruční brousek, pěnové materiály, se suchým zipem na dvou stranách, dvojité tělo
houbičky měkké a tvrdé, 125 x 70 x 35 mm
3 x samodržné brusné pásy, korund zrno 60, 80, 120, se suchým zipem, dřevo, plechy,
plasty, 125 x 70 mm

• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2960000, 2961000, 2962000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

2892000 ...289208 1 ruční brousek v sadě 125 x 70 x 35 mm
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• pro ruční brusku wolfcraft č. zboží 2892000
• pro dřevo, plechy, plasty
• provedení: se suchým zipem
• materiál: Korund
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2892000

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka

2960000 ...296008 5 x samodržné brusné pásy 60 70 mm 125 mm

2961000 ...296107 5 x samodržné brusné pásy 80 70 mm 125 mm

2962000 ...296206 5 x samodržné brusné pásy 120 70 mm 125 mm

Brusné bloky
• pro univerzální použití v domácnosti,
dílně a v kutilství

• pro dřevo, barvy/laky, plasty, plechy,
karoserie

• 4-stranná s povrchovou vrstvou z kar-
bidu křemíku

• voděodolný
• maximálně flexibilní
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rozměry výrobku

2894000 ...289406 1 brusný blok 40, 80 97 x 25 x 67 mm

2899000 ...289901 1 brusný blok 80, 120 97 x 25 x 67 mm

8788000 ...878808 1 brusný blok 80, 120 97 x 25 x 67 mm

• pro univerzální použití v domácnosti, dílně a v kutilství
• zvláště vhodné na těžko dostupná místa a broušení obrysů
• pro dřevo, barvy/laky, plasty, plechy, karoserie
• 4-stranná s povrchovou vrstvou z karbidu křemíku
• voděodolný
• maximálně flexibilní
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rozměry výrobku

2778000 ...277809 1 brusný blok 60 100 x 25 x 90 mm

2779000 ...277908 1 brusný blok 120 100 x 25 x 90 mm
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• pro sražení ostrých hran dlaždice po
jejím řezu

• materiál: osazen diamanty
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rozměry výrobku

2887000 ...288706 1 brusný blok 120 90 x 55 mm

Brusné houby
• ideální k broušení obrysů
• pro dřevo, barvy/laky, plasty, plechy,
karoserie, sklo

• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rozměry výrobku

2895000 ...289505 3 x brusné houby 60, 120, 180 125 x 100 x 10 mm

• ideální k broušení obrysů
• pro dřevo, barvy/laky, plasty, plechy,
karoserie, sklo

• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno rozměry výrobku

8789000 ...878907 1 brusná houba 60 125 x 100 x 10 mm

8790000 ...879003 1 brusná houba 120 125 x 100 x 10 mm
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Brusná plsť

• pro broušení, odrezování a leštění ušlechtilých a běžných ocelí, hliníkových slitin a neželezných kovů
• pro broušení dřeva
• inovativní a vysoce účinná brusná plsť
• rychlé a šetrné čištění
• přizpůsobí se optimálně tvaru obrobku
• použitelné za sucha i za mokra
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení zrno rozměry výrobku

5898000 ...589803 2 x houba z brusné plsti hrubý 280 150 x 230 mm

5899000 ...589902 2 x houba z brusné plsti střední 360 150 x 230 mm

5900000 ...590007 2 x houba z brusné plsti jemný 800 150 x 230 mm

Role samodržného brusného papíru 4 m
• rychlá a pohodlná výměna brusných listů díky velurové povrchové vrstvě
• materiál: Korund
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka

5810000 ...581005 1 role samodržného brusného papíru 60 93 mm 4 m

5811000 ...581104 1 role samodržného brusného papíru 80 93 mm 4 m

5812000 ...581203 1 role samodržného brusného papíru 120 93 mm 4 m

5813000 ...581302 1 role samodržného brusného papíru 180 93 mm 4 m

1739000 ...173903 1 role samodržného brusného papíru 60 115 mm 4 m

1740000 ...174009 1 role samodržného brusného papíru 80 115 mm 4 m

1741000 ...174108 1 role samodržného brusného papíru 120 115 mm 4 m

1742000 ...174207 1 role samodržného brusného papíru 180 115 mm 4 m
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Role brusného papíru mokré/suché 3 m
• pro mokré i suché broušení bez rýh
• pro kovy, lak, fermež, plasty
• materiál: karbid křemíku
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka

5814000 ...581401 1 role brusného papíru mokrý/suchý 280 115 mm 3 m

5815000 ...581500 1 role brusného papíru mokrý/suchý 320 115 mm 3 m

5816000 ...581609 1 role brusného papíru mokrý/suchý 400 115 mm 3 m

5817000 ...581708 1 role brusného papíru mokrý/suchý 600 115 mm 3 m

5818000 ...581807 1 role brusného papíru mokrý/suchý 1000 115 mm 3 m

Role smirkového papíru 5 m
• materiál: Korund
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka

3170000 ...317000 1 role brusného papíru 40 93 mm 5 m

3171000 ...317109 1 role brusného papíru 60 93 mm 5 m

3172000 ...317208 1 role brusného papíru 80 93 mm 5 m

3173000 ...317307 1 role brusného papíru 100 93 mm 5 m

3174000 ...317406 1 role brusného papíru 120 93 mm 5 m

3175000 ...317505 1 role brusného papíru 180 93 mm 5 m

3176000 ...317604 1 role brusného papíru 240 93 mm 5 m

1770000 ...177000 1 role brusného papíru 40 115 mm 5 m

1771000 ...177109 1 role brusného papíru 60 115 mm 5 m

1772000 ...177208 1 role brusného papíru 80 115 mm 5 m

1773000 ...177307 1 role brusného papíru 100 115 mm 5 m

1774000 ...177406 1 role brusného papíru 120 115 mm 5 m

1775000 ...177505 1 role brusného papíru 180 115 mm 5 m

1776000 ...177604 1 role brusného papíru 240 115 mm 5 m

Role smirkového papíru 25 m
• materiál: Korund
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka

2780000 ...278004 1 role brusného papíru 40 115 mm 25 m

2781000 ...278103 1 role brusného papíru 60 115 mm 25 m

2782000 ...278202 1 role brusného papíru 80 115 mm 25 m

2784000 ...278400 1 role brusného papíru 120 115 mm 25 m

2786000 ...278608 1 role brusného papíru 180 115 mm 25 m
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Arch standardního brusného papíru
• pro dřevo

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

2850000 ...285002 1 arch standardního brusného papíru 40 230 mm 280 mm volně

2851000 ...285101 1 arch standardního brusného papíru 60 230 mm 280 mm volně

2852000 ...285200 1 arch standardního brusného papíru 80 230 mm 280 mm volně

2853000 ...285309 1 arch standardního brusného papíru 100 230 mm 280 mm volně

2854000 ...285408 1 arch standardního brusného papíru 120 230 mm 280 mm volně

2856000 ...285606 1 arch standardního brusného papíru 180 230 mm 280 mm volně

2858000 ...285804 1 arch standardního brusného papíru 240 230 mm 280 mm volně

Arch brusného papíru super
• pro dřevo, kovy, lak, plasty
• flexibilní a odolný

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

3141000 ...314108 16 x arch brusného papíru super 40, 80, 120, 240 230 mm 280 mm přířez lepenky

• pro dřevo, kovy, lak, plasty
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

2840000 ...284005 1 arch brusného papíru super 40 230 mm 280 mm volně

2841000 ...284104 1 arch brusného papíru super 60 230 mm 280 mm volně

2842000 ...284203 1 arch brusného papíru super 80 230 mm 280 mm volně

2843000 ...284302 1 arch brusného papíru super 100 230 mm 280 mm volně

2844000 ...284401 1 arch brusného papíru super 120 230 mm 280 mm volně

2846000 ...284609 1 arch brusného papíru super 180 230 mm 280 mm volně

2848000 ...284807 1 arch brusného papíru super 240 230 mm 280 mm volně

2845000 ...284500 1 arch brusného papíru super 320 230 mm 280 mm volně

2849000 ...284906 1 arch brusného papíru super 400 230 mm 280 mm volně
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Arch brusné tkaniny
pro vysoké nároky
• pro dřevo, kovy, plasty
• vysoká životnost
• flexibilní a odolný

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

2860000 ...286009 1 arch brusné tkaniny 40 230 mm 280 mm volně

2861000 ...286108 1 arch brusné tkaniny 60 230 mm 280 mm volně

2862000 ...286207 1 arch brusné tkaniny 80 230 mm 280 mm volně

2863000 ...286306 1 arch brusné tkaniny 100 230 mm 280 mm volně

2864000 ...286405 1 arch brusné tkaniny 120 230 mm 280 mm volně

2866000 ...286603 1 arch brusné tkaniny 180 230 mm 280 mm volně

2868000 ...286801 1 arch brusné tkaniny 240 230 mm 280 mm volně

2867000 ...286702 1 arch brusné tkaniny 320 230 mm 280 mm volně

2869000 ...286900 1 arch brusné tkaniny 400 230 mm 280 mm volně

Arch brusného papíru mokrý/suchý

• pro kovy, lak, fermež, plasty
• voděodolný

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

2875000 ...287501 1 arch brusného papíru mokrý/suchý 80 230 mm 280 mm volně

2879000 ...287907 1 arch brusného papíru mokrý/suchý 100 230 mm 280 mm volně

2870000 ...287006 1 arch brusného papíru mokrý/suchý 120 230 mm 280 mm volně

2871000 ...287105 1 arch brusného papíru mokrý/suchý 180 230 mm 280 mm volně

2872000 ...287204 1 arch brusného papíru mokrý/suchý 280 230 mm 280 mm volně

2873000 ...287303 1 arch brusného papíru mokrý/suchý 320 230 mm 280 mm volně

2874000 ...287402 1 arch brusného papíru mokrý/suchý 400 230 mm 280 mm volně

2876000 ...287600 1 arch brusného papíru mokrý/suchý 600 230 mm 280 mm volně

2878000 ...287808 1 arch brusného papíru mokrý/suchý 1000 230 mm 280 mm volně

3119000 ...311909 16 x arch brusného papíru mokrý/suchý 280, 400, 600, 1000 230 mm 280 mm přířez lepenky
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Arch brusného papíru barvy/laky

pro vysoké nároky
• pro lakované povrchy, kovy, plasty
• redukuje předčasné ucpávání brusných zrn při broušení barvy, laku a výplní
• až 4 násobná životnost oproti standardnímu brusnému papíru
• speciální povrchová úprava

číslo zboží EAN
4006885...

popis zrno šířka délka balení

6010000 ...601000 1 arch brusného papíru barva/lak 40 230 mm 280 mm volně

6011000 ...601109 1 arch brusného papíru barva/lak 60 230 mm 280 mm volně

6012000 ...601208 1 arch brusného papíru barva/lak 80 230 mm 280 mm volně

6013000 ...601307 1 arch brusného papíru barva/lak 100 230 mm 280 mm volně

6014000 ...601406 1 arch brusného papíru barva/lak 120 230 mm 280 mm volně

6015000 ...601505 1 arch brusného papíru barva/lak 180 230 mm 280 mm volně

6016000 ...601604 1 arch brusného papíru barva/lak 240 230 mm 280 mm volně

6017000 ...601703 1 arch brusného papíru barva/lak 320 230 mm 280 mm volně

6018000 ...601802 1 arch brusného papíru barva/lak 400 230 mm 280 mm volně

Ocelová vlna

• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis jemnost použití hmotnost

6095000 ...609501 1 ocelová vlna 000 k broušení, leštění a čištění povrchů ze dřeva, kovu, plastu, skla a kamene
jemné čištění dřeva, jemný mezibrus na laku, leští mosaz a měď do vysokého lesku

200 g

6096000 ...609600 1 ocelová vlna 00 čištění podlah, obkladů, mědi a znečištěného povrchu dřeva
jemné čištění dřeva, matné broušení lakovaných ploch
přebroušení dřevěných podlah

200 g

6097000 ...609709 1 ocelová vlna 0 čištění podlah, obkladů, hliníku a znečištěného povrchu dřeva
broušení základových nátěrů, matovaných ploch a dřevěných podlah

200 g

6098000 ...609808 1 ocelová vlna 1 čištění podlah, obkladů, kovu a znečištěného povrchu dřeva
broušení základových nátěrů a dřevěných podlah

200 g
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Leštící prostředky
• stroj: lešticí stroje
• k doleštění a leštění laků, barevných kovů a ušlechtilé oceli s brusnými a
lešticími pastami

• zadní strana s velurovou vrstvou
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

3163000 ...316300 1 samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny ø 180 mm

• stroj: lešticí stroje
• k nanášení politur a vosků
• zadní strana s velurovou vrstvou
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

3164000 ...316409 1 samodržná lešticí houba ø 180 mm

• stroj: excentrické brusky a lešticí stroje
• pro brusné talíře ø 150 mm se suchým zipem
• k doleštění a leštění laků, barevných kovů a ušlechtilé oceli s brusnými a
lešticími pastami

• zadní strana s velurovou vrstvou
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

3166000 ...316607 1 samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny ø 150 mm

• stroj: excentrické brusky a lešticí stroje
• pro brusné talíře ø 150 mm se suchým zipem
• k nanášení politur a vosků
• zadní strana s velurovou vrstvou
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

3167000 ...316706 1 samodržná lešticí houba ø 150 mm
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• stroj: vrtačky a excentrické brusky
• pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
• k doleštění a leštění laků, barevných kovů a chromové oceli
• zadní strana s velurovou vrstvou
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2208000 ...220805 1 samodržný lešticí plstěný kotouč ø 125 mm

• stroj: vrtačky a excentrické brusky
• pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
• k doleštění a leštění laků, barevných kovů a ušlechtilé oceli s brusnými a
lešticími pastami

• zadní strana s velurovou vrstvou
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2224000 ...222403 1 samodržný lešticí nástavec z ovčí vlny ø 125 mm

• stroj: vrtačky a excentrické brusky
• pro brusné talíře Ø 125 mm se suchým zipem
• k nanášení politur a vosků
• zadní strana s velurovou vrstvou
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2211000, 2223000, 5894000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2249000 ...224902 1 samodržná lešticí houba ø 125 mm

• stroj: vrtačky
• pro leštění do vysokého lesku
• vrtání ø 22,2 mm
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2139000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška

2146000 ...214606 1 látkový kotouč ø 110 mm 20 mm
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• stroj: vrtačky
• k nanášení politur a vosků
• vrtání ø 10 mm
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2116000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška

2130000 ...213005 1 lešticí plstěný kotouč ø 75 mm 10 mm

• stroj: vrtačky
• k předleštění
• vrtání ø 10 mm
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2116000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška

2098000 ...209800 1 sisalový šňůrový kartáč ø 85 mm 20 mm

• stroj: vrtačky
• k předleštění
• vrtání ø 10 mm
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2116000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška

2132000 ...213203 1 soukenný kotouč ø 85 mm 10 mm

• stroj: vrtačky
• k leštění do vysokého lesku voskovou a lešticí pastou
• pro chrom, mosaz, měď, stříbro, lak
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka výška

2131000 ...213104 1 lešticí hlavice ø 120 mm ø 8 mm 40 mm
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• stroj: vrtačky
• pro brusný talíř ø 125 mm
• k doleštění a leštění laků, barevných kovů a ušlechtilé oceli s brusnými a lešticími
pastami

• provedení: se šněrovadlem
• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 2020000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2025000 ...202504 1 leštící čepec z ovčí vlny ø 140 mm

Příslušenství
• hnědá: k předleštění
• modrá: k doleštění
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

2134000 ...213401 2 x lešticí pasty

• pro brusné a lešticí kotouče bez trnu
• provedení: s U kotouči a upínacími
maticemi

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka vrtání vhodné pro

2116000 ...211605 1 upínací trn ø 10 mm ø 6 mm ø 10 mm 2098000, 2130000, 2132000

2117000 ...211704 1 upínací trn ø 13 mm ø 8 mm ø 13 mm

2139000 ...213906 1 upínací trn ø 13 mm ø 8 mm ø 13, 22,2 mm 2146000

Sortimenty
• obsah:
1 x soukenný kotouč, ø 85 mm
1 x lešticí plstěný kotouč, ø 85 mm
2 x lešticí pasty
1 x upínací trn

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

2178000 ...217805 1 lešticí sada hobby
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• obsah:
2 x soukenné kotouče, ø 85 mm
1 x sisalový šňůrový kartáč, ø 85 mm
2 x lešticí pasty
1 x upínací trn

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

2179000 ...217904 1 profesionální lešticí sada

• k nanášení politur a vosků
• obsah:
1 x samodržná lešticí
houba, ø 125 mm
1 x samodržný lešticí nástavec z ovčí
vlny, ø 125 mm
1 x ruční upínací kotouč, ø 125 mm

• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3165000 ...316508 1 ruční lešticí sada

Keramická brusná tělíska

• pro kovy, sklo, keramika, plasty
• podle EN 12413
• materiál: oxid hliníku
• minimální upínací hloubka 15 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø forma výška brusného tělesa stopka

2170000 ...217003 1 keramické brusné tělísko ø 24 mm kulová 23 mm ø 6 mm

2171000 ...217102 1 keramické brusné tělísko ø 12 mm cylindrická 22 mm ø 6 mm

2172000 ...217201 1 keramické brusné tělísko ø 24 mm cylindrická 15 mm ø 6 mm

2173000 ...217300 1 keramické brusné tělísko ø 10 - 20 mm kuželovitá 30 mm ø 6 mm

2174000 ...217409 1 keramické brusné tělísko ø 20 mm cylindricko-kulová 30 mm ø 6 mm

ø 24 mm kulová 23 mm

ø 12 mm cylindrická 22 mm

ø 24 mm cylindrická 15 mm

ø 10 - 20 mm kuželovitá 30 mm

2144000 ...214408 5 x keramická brusná tělíska a 1 orovnávací
kámen

ø 20 mm cylindricko-kulová 30 mm

ø 6 mm
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• pro kovy, sklo, keramika, plasty
• podle EN 12413
• materiál: oxid hliníku
• minimální upínací hloubka 15 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø forma výška brusného tělesa stopka

ø 14 mm cylindrická 15 mm

ø 16 mm kuželovitá 20 mm

ø 13 mm cylindricko-kulová 16 mm

ø 10 mm kónicky klenutá 14 mm

2142000 ...214200 5 x keramická brusná tělíska

ø 16 mm cylindrická 8 mm

ø 3 mm

• provedení: s brusným vyložením
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

2140000 ...214002 1 ostřič nožů a nůžek ø 60 mm ø 6 mm

• k broušení řetězů pro řetězové pily
• max. 12.000 RPM
• balení: blistr na kartě
• související produkty: 5121000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška brusného tělesa stopka

2175000 ...217508 3 x keramické brusné kolíky ø 4, 4,8, 5,5 mm 12 mm ø 2,3 mm

• pro orovnávání brusných kotoučů
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4105000 ...410503 1 orovnávač brusných kotoučů
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Sortimenty
• na zpracování kovových povrchů v exteriéru
• obsah:
1 x ruční drátěný kartáč, pro hrubé předčištění, 125 mm
1 x drátěný kotoučový kartáč, ø 75 mm, k odstranění koroze a barvy z povrchů
1 x válcovitý drátěný kartáč, ø 28 mm, k odstranění koroze a barvy z rohů
1 x vějířový mop, ø 80 mm, k odstranění nečistot
1 x houbička z brusné plsti, pro závěrečné jemné zpracování, 115 x 75 mm

• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5641000 ...564107 1 5-dílná souprava na zpracování kovu

• na zpracování dřevěných předmětů v exteriéru
• obsah:
1 x vějířový mop, ø 80 mm, k broušení velkých ploch
1 x vějířový mop, ø 50 mm, k obrábění menších ploch
1 x brousek do rohů, pro těžko dostupná místa, 95 mm
3 x samodržné brusné papíry, zrno 40, 80, 120, 95 mm
1 x houbička z brusné plsti, pro závěrečné jemné zpracování, 115 x 75 mm

• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5642000 ...564206 1 7-dílná souprava na zpracování dřeva

• na restaurování kusů nábytku ze dřeva
• obsah:
1 x vějířový mop, ø 80 mm, k broušení velkých ploch
1 x vějířová bruska, ø 20 mm, k obrábění malých ploch a rohů
1 x ruční brousek, se suchým zipem na dvou stranách, 125 x 70 x 35 mm
3 x samodržné brusné pásy, korund zrno 60, 80, 120
1 x houbička z ocelové vlny, pro závěrečné dokončování, 175 x 75 mm

• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5643000 ...564305 1 7-dílná souprava pro renovaci nábytku
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Vrtačky

Ocelové drátěné kartáče
• stroj: vrtačky
• k odstraňování rzi a čištění
• k přípravě letování a sváření
• pro kovy, plechy
• podle EN 1083-2
• materiál: ocelový drát

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka oblast
šířky lemu

prove-
dení

balení

2709000 ...270909 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 38 mm šestihranná stopka 1/4"
(6,35 mm)

8 mm zvlněné blistr na kartě

2710000 ...271005 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 50 mm šestihranná stopka 1/4"
(6,35 mm)

8 mm zvlněné blistr na kartě

2100000 ...210004 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 75 mm šestihranná stopka 1/4"
(6,35 mm)

10 mm zvlněné blistr na kartě

2119000 ...211902 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 75 mm šestihranná stopka 1/4"
(6,35 mm)

15 mm zapletený blistr na kartě

2101000 ...210103 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 75 mm šestihranná stopka 1/4"
(6,35 mm)

16 mm zvlněné blistr na kartě

8470000 ...847002 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 75 mm kruhová stopka ø 6 mm 7 mm zvlněné volně

2102000 ...210202 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 100 mm šestihranná stopka 1/4"
(6,35 mm)

10 mm zvlněné blistr na kartě

2103000 ...210301 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 100 mm šestihranná stopka 1/4"
(6,35 mm)

16 mm zvlněné blistr na kartě

8471000 ...847101 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 100 mm kruhová stopka ø 6 mm 7 mm zvlněné volně

• stroj: vrtačky
• k odstraňování rzi a čištění
• k přípravě letování a sváření
• pro kovy, plechy
• podle EN 1083-2
• materiál: ocelový drát

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka provedení balení

2106000 ...210608 1 hrncový drátěný kartáč ø 50 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) zvlněné blistr na kartě

8472000 ...847200 1 hrncový drátěný kartáč ø 50 mm kruhová stopka ø 6 mm zvlněné volně

2704000 ...270404 1 hrncový drátěný kartáč ø 75 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) zapletený blistr na kartě

2108000 ...210806 1 hrncový drátěný kartáč ø 75 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) zvlněné blistr na kartě
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka provedení balení

8473000 ...847309 1 hrncový drátěný kartáč ø 75 mm kruhová stopka ø 6 mm zvlněné volně

2109000 ...210905 1 hrncový drátěný kartáč ø 80 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) zvlněné blistr na kartě

• stroj: vrtačky
• ideální pro vnitřky rour nebo větší vyvrtané otvory
• k odstraňování rzi a čištění
• k přípravě letování a sváření
• pro kovy, plechy
• podle EN 1083-2
• materiál: ocelový drát
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka oblast šířky lemu délka

2127000 ...212701 1 válcovitý drátěný kartáč ø 20 mm kruhová stopka ø 8 mm 55 mm 200 mm

2104000 ...210400 1 válcovitý drátěný kartáč ø 28 mm kruhová stopka ø 6 mm 60 mm 95 mm

2128000 ...212800 1 válcovitý drátěný kartáč ø 38 mm kruhová stopka ø 8 mm 55 mm 200 mm

• stroj: vrtačky
• k odstraňování rzi a čištění
• ideální pro vnitřky rour nebo větší
vyvrtané otvory

• pro kovy, plechy
• podle EN 1083-2
• materiál: ocelový drát
• délka drátu 25 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka provedení balení

2126000 ...212602 1 štětcový drátěný kartáč ø 25 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) zvlněné blistr na kartě

8474000 ...847408 1 štětcový drátěný kartáč ø 25 mm kruhová stopka ø 6 mm zvlněné volně
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• pro ohebné hřídele a mini vrtačky
• pro kovy, plechy, dřevo
• podle EN 1083-2
• materiál: ocelový drát
• obsah:
1 x kotoučový minikartáč, ø 20 mm
1 x hrncový minikartáč, ø 15 mm
1 x štětcový minikartáč, ø 5 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka stopka

2114000 ...211407 1 souprava mini kartáčů kruhová stopka ø 2,35 mm

• stroj: vrtačky
• k odstraňování rzi a čištění
• k přípravě letování a sváření
• pro kovy, plechy
• podle EN 1083-2
• materiál: ocelový drát
• obsah:
1 x drátěný kotoučový kartáč, ø 75 x 10 mm
1 x hrncový drátěný kartáč, ø 75 mm
1 x válcovitý drátěný kartáč, ø 28 x 60 x 95 mm
1 x štětcový drátěný kartáč, ø 25 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka stopka

2133000 ...213302 1 souprava drátěných kartáčů kruhová stopka ø 6 mm
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Mosazné drátěné kartáče
• stroj: vrtačky
• pro všechny jemné brusné a leštící
práce

• pro neželezné kovy
• podle EN 1083-2
• materiál: mosazný drát

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka oblast šířky lemu balení

2110000 ...211001 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 75 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) 10 mm blistr na kartě

8475000 ...847507 1 drátěný kotoučový
kartáč

ø 75 mm kruhová stopka ø 6 mm 7 mm volně

• stroj: vrtačky
• pro všechny jemné brusné a leštící
práce

• pro neželezné kovy
• podle EN 1083-2
• materiál: mosazný drát
• délka drátu 15 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

2112000 ...211209 1 hrncový drátěný kartáč ø 50 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

• stroj: vrtačky
• pro všechny jemné brusné a leštící práce
• pro neželezné kovy
• podle EN 1083-2
• materiál: mosazný drát
• délka drátu 25 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

2738000 ...273801 1 štětcový drátěný kartáč ø 25 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

• stroj: vrtačky
• pro všechny jemné brusné a leštící
práce

• pro strukturování dřeva
• pro dřevo, dřevěné trámy, panely
• podle EN 1083-2
• materiál: pomosazený drát
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka oblast šířky lemu

2265000 ...226500 1 kartáč na strukturování dřeva ø 80 mm kruhová stopka ø 8 mm 35 mm
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• pro ohebné hřídele a mini vrtačky
• pro všechny jemné brusné a leštící práce
• pro neželezné kovy
• podle EN 1083-2
• materiál: mosazný drát
• obsah:
1 x kotoučový minikartáč, ø 20 mm
1 x hrncový minikartáč, ø 15 mm
1 x štětcový minikartáč, ø 5 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka stopka

2740000 ...274006 1 souprava mini kartáčů kruhová stopka ø 2,35 mm

• stroj: vrtačky
• pro všechny jemné brusné a leštící práce
• pro neželezné kovy
• podle EN 1083-2
• materiál: mosazný drát
• obsah:
1 x drátěný kotoučový kartáč, ø 75 x 7 mm
1 x hrncový drátěný kartáč, ø 45 mm
1 x štětcový drátěný kartáč, ø 25 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka stopka

2739000 ...273900 1 souprava drátěných kartáčů kruhová stopka ø 6 mm

Nylonové kartáče

• stroj: vrtačky
• k čištění, odstraňování rzi a leštění
• pro dřevo
• mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
• agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
• podle EN 1083-2
• materiál: nylonový drát

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka oblast šířky lemu balení

1500000 ...150003 1 nylonový kotoučový
kartáč

ø 75 mm šestihranná stopka 1/
4" (6,35 mm)

10 mm připevněná na kartě

1502000 ...150201 1 nylonový kotoučový
kartáč

ø 100 mm šestihranná stopka 1/
4" (6,35 mm)

10 mm připevněná na kartě

8477000 ...847705 1 nylonový kotoučový
kartáč

ø 100 mm kruhová stopka ø 6 mm 8 mm volně
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• stroj: vrtačky
• k čištění, odstraňování rzi a leštění
• pro dřevo
• mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
• agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
• podle EN 1083-2
• materiál: nylonový drát
• délka drátu 20 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka balení

1505000 ...150508 1 nylonový hrncový kartáč ø 50 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) připevněná na kartě

1506000 ...150607 1 nylonový hrncový kartáč ø 65 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) připevněná na kartě

8478000 ...847804 1 nylonový hrncový kartáč ø 65 mm kruhová stopka ø 6 mm volně

• stroj: vrtačky
• k čištění, odstraňování rzi a leštění
• pro dřevo
• mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
• agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
• podle EN 1083-2
• materiál: nylonový drát
• délka drátu 25 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

1510000 ...151000 1 nylonový štětcový kartáč ø 25 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
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• stroj: vrtačky
• k čištění, odstraňování rzi a leštění
• pro dřevo
• mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
• agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
• podle EN 1083-2
• materiál: nylonový drát
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka oblast šířky lemu

1512000 ...151208 1 nylonový vějířovitý kartáč ø 100 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) 20 mm

Sortimenty

• stroj: vrtačky
• k čištění, odstraňování rzi a leštění
• pro dřevo
• mnohonásobná životnost oproti drátěným kartáčům
• agresivní díky osazení hrubozrnným nylonovým drátem
• podle EN 1083-2
• materiál: nylonový drát
• obsah:
1 x nylonový kotoučový kartáč, ø 75 x 10 mm
1 x nylonový hrncový kartáč, ø 65 mm
1 x nylonový štětcový kartáč, ø 25 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka stopka

2741000 ...274105 1 sada nylonových kartáčů kruhová stopka ø 6 mm
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• stroj: vrtačky
• k čištění a jemnému leštění
• pro dřevo
• šetrná práce díky jemnozrnému kartáči
z nylonových drátů

• podle EN 1083-2
• materiál: nylonový drát
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka oblast šířky lemu

2726000 ...272606 1 nylonový kotoučový kartáč ø 75 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) 10 mm

2727000 ...272705 1 nylonový kotoučový kartáč ø 100 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) 10 mm

• stroj: vrtačky
• k čištění a jemnému leštění
• pro dřevo
• šetrná práce díky jemnozrnému kartáči z nylonových drátů
• podle EN 1083-2
• materiál: nylonový drát
• délka drátu 20 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

2728000 ...272804 1 nylonový hrncový kartáč ø 50 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

2729000 ...272903 1 nylonový hrncový kartáč ø 65 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
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Nerezové drátěné kartáče

• stroj: vrtačky
• k přípravě letování a sváření
• k odstraňování rzi a čištění
• pro nerez
• odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
• podle EN 1083-2
• materiál: drát z nerezové oceli
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka oblast šířky lemu

2711000 ...271104 1 kotoučový drátěný kartáč z nerezové oceli ø 75 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) 12 mm

• stroj: vrtačky
• k přípravě letování a sváření
• k odstraňování rzi a čištění
• pro nerez
• odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
• podle EN 1083-2
• materiál: drát z nerezové oceli
• délka drátu 20 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka

2746000 ...274600 1 hrncový drátěný kartáč z nerezové oceli ø 75 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)
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• pro ohebné hřídele a mini vrtačky
• k přípravě letování a sváření
• k odstraňování rzi a čištění
• pro nerez
• odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
• podle EN 1083-2
• materiál: drát z nerezové oceli
• obsah:
1 x kotoučový minikartáč, ø 20 mm
1 x hrncový minikartáč, ø 15 mm
1 x štětcový minikartáč, ø 5 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka stopka

2747000 ...274709 1 souprava mini kartáčů z nerezové ocele kruhová stopka ø 2,35 mm

Speciální kartáče

• stroj: vrtačky
• k překartáčování surové kůže a nubuka
• k přeleštění nábytku z měkkého dřeva - šetrné odstranění zbytku vosku
• k čištění profilů a dřeva
• k leštění kovů
• s jemnými štětinami
• podle EN 1083-2
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka stopka

2713000 ...271302 1 leštící kartáč ø 80 mm kruhová stopka ø 6 mm
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Úhlové brusky

Ocelové drátěné kartáče
• stroj: úhlové brusky
• k odstraňování rzi a čištění
• k přípravě letování a sváření
• pro kovy, plechy
• podle EN 1083-2
• materiál: ocelový drát
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø závit vrtání oblast šířky lemu provedení

2148000 ...214804 1 drátěný kotoučový kartáč ø 115 mm ø 22,2 mm 15 mm zapletený

2149000 ...214903 1 drátěný kotoučový kartáč ø 115 mm M 14 15 mm zapletený

• stroj: úhlové brusky
• k odstraňování rzi a čištění
• k přípravě letování a sváření
• pro kovy, plechy
• podle EN 1083-2
• materiál: ocelový drát

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø závit provedení balení

2107000 ...210707 1 hrncový drátěný kartáč ø 70 mm M 14 zvlněné dvojitý blistr na kartě

8479000 ...847903 1 hrncový drátěný kartáč ø 70 mm M 14 zvlněné volně

2125000 ...212503 1 hrncový drátěný kartáč ø 75 mm M 14 zapletený dvojitý blistr na kartě

8476000 ...847606 1 hrncový drátěný kartáč ø 75 mm M 14 zapletený volně

2150000 ...215009 1 hrncový drátěný kartáč ø 90 mm M 14 zapletený dvojitý blistr na kartě

2151000 ...215108 1 hrncový drátěný kartáč ø 100 mm M 14 zvlněné dvojitý blistr na kartě

• stroj: úhlové brusky
• k odstraňování rzi a čištění
• k přípravě letování a sváření
• pro kovy, plechy
• podle EN 1083-2
• materiál: ocelový drát
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø závit oblast šířky lemu provedení

2705000 ...270503 1 kuželový drátěný kartáč ø 100 mm M 14 15 mm zvlněné

2153000 ...215306 1 kuželový drátěný kartáč ø 100 mm M 14 15 mm zapletený
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Nerezové drátěné kartáče

• stroj: úhlové brusky
• k odstraňování rzi a čištění
• k přípravě letování a sváření
• pro nerez
• odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
• podle EN 1083-2
• materiál: drát z nerezové oceli
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø závit oblast šířky lemu provedení

2701000 ...270107 1 kotoučový drátěný kartáč z nerezové oceli ø 100 mm M 14 15 mm zapletený

• stroj: úhlové brusky
• k odstraňování rzi a čištění
• k přípravě letování a sváření
• pro nerez
• odolný a bez rezu (nezanechává žádné stopy rezu na zpracovávaném materiálu)
• podle EN 1083-2
• materiál: drát z nerezové oceli
• délka drátu 20 mm
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø závit provedení

2702000 ...270206 1 hrncový drátěný kartáč z nerezové oceli ø 70 mm M 14 zvlněné

2700000 ...270008 1 hrncový drátěný kartáč z nerezové oceli ø 75 mm M 14 zapletený
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Mosazné drátěné kartáče
• stroj: úhlové brusky
• pro všechny jemné brusné a leštící práce
• pro neželezné kovy
• podle EN 1083-2
• materiál: mosazný drát
• délka drátu 20 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø závit provedení

2748000 ...274808 1 hrncový drátěný kartáč ø 70 mm M 14 zvlněné

Ruční drátěné kartáče
• provedení: s plastovou rukojetí
• délka drátu 30 mm
• délka obruby 125 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro materiál délka

2715000 ...271500 1 ruční drátěný
kartáč

kovy, plechy,
dřevo, kámen

ocelový drát 265 mm

2716000 ...271609 1 ruční drátěný
kartáč

neželezné kovy,
dřevo, kámen

mosazný drát 265 mm

2717000 ...271708 1 ruční drátěný
kartáč

nerez, kovy,
neželezné kovy

drát z
nerezové oceli

265 mm

2764000 ...276406 1 ruční drátěný
kartáč

kovy, neželezné
kovy, dřevo,
kámen

nylonový drát 265 mm

• k odstraňování rzi a čištění
• k čištění a opracování ploch z ušlechtilé oceli, svařovaných spojů, zapalovacích svíček,
atd.

• provedení: s plastovou rukojetí
• délka drátu 30 mm
• délka obruby 125 mm
• obsah:
1 x ruční drátěný kartáč, ocelový drát
1 x ruční drátěný kartáč, drát z nerezové oceli
1 x ruční drátěný kartáč, mosazný drát

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka

2138000 ...213807 1 set ručních drátěných kartáčů 265 mm
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• pro nerez, kovy, neželezné kovy
• provedení: s plastovou rukojetí
• délka obruby 160 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø materiál délka

2750000 ...275003 1 kartáč na gril ø 30 mm drát z nerezové oceli 300 mm

• k čištění spár v dlažbě
• provedení: s plastovou rukojetí
• délka drátu 18 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis lemování materiál délka

2765000 ...276505 1 kartáč na spáry mezi
dlaždicemi

3 řadový nylonový drát 180 mm

• pro kovy, plechy, dřevo, kámen
• provedení: s dřevěnou rukojetí, forma zrna
• délka drátu 20 mm
• délka obruby 60 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis lemování materiál délka

2718000 ...271807 1 ruční drátěný kartáč 3 řadový ocelový drát 200 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis materiál rozměry výrobku

2719000 ...271906 1 brusný kartáč ocelový drát 40 x 253 mm

• pro kovy, plechy, dřevo, kámen
• provedení: s dřevěnou rukojetí
• délka drátu 6 mm
• délka obruby 115 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis lemování materiál délka

2720000 ...272002 1 houslový kartáč 5 řadový ocelový drát 205 mm

• pro kovy, plechy, dřevo, kámen
• provedení: s dřevěnou rukojetí
• délka drátu 35 mm
• délka obruby 150 mm
• balení: připevněná na kartě
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• pro neželezné kovy, kovy, dřevo, kámen
• provedení: s dřevěnou rukojetí
• délka drátu 35 mm
• délka obruby 150 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis lemování materiál délka

2721000 ...272101 1 houslový kartáč 5 řadový pomosazený drát 205 mm

• pro kovy, plechy, dřevo, kámen
• provedení: s dřevěnou rukojetí
• délka drátu 23 mm
• délka obruby 140 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis lemování materiál délka

2722000 ...272200 1 ruční drátěný kartáč 4 řadový ocelový drát 280 mm

• pro kovy, plechy, dřevo, kámen
• provedení: s dřevěnou rukojetí
• délka drátu 23 mm
• délka obruby 140 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis lemování materiál délka

2723000 ...272309 1 ruční drátěný
kartáč

4 řadový ocelový drát zvlněný 280 mm

• pro neželezné kovy, dřevo, kámen
• provedení: s dřevěnou rukojetí
• délka drátu 15 mm
• délka obruby 110 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis lemování materiál délka

2724000 ...272408 1 jemný ocelový kartáč 4 řadový mosazný drát 220 mm

• pro neželezné kovy, dřevo, kámen
• provedení: s dřevěnou rukojetí
• délka drátu 20 mm
• délka obruby 60 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis lemování materiál délka

2725000 ...272507 1 ruční drátěný kartáč 3 řadový mosazný drát 200 mm
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Pilové kotouče pro ruční el. pily

Série lila - rychlé, středně hrubé řezy
• pilový plát "na všechno" pro hrubé práce
• podélné a příčné řezy
• pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, tenkostěnné ocelové profily, neže-
lezné kovy

• hrany řezů bez otřepů
• tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
• materiál: HM
• povrch broušený do lesku
• opískovaný ozubený věnec, speciální zub
• střídavé zuby
• jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6567000 ...656703 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 16 mm 2,8 mm 24

6568000 ...656802 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 20 mm 2,8 mm 24

6577000 ...657700 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 30 mm 2,8 mm 30

6581000 ...658103 1 plát kotoučové pily ø 210 mm ø 30 mm 2,8 mm 34

Série lila - jemné, čisté řezy
• pilový plát "na všechno" pro hrubé práce
• podélné a příčné řezy
• pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, tenkostěnné
ocelové profily, neželezné kovy

• hrany řezů bez otřepů
• tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
• materiál: HM
• povrch broušený do lesku
• trapézový zub / plochý zub
• jakost řezu: jemné, čisté řezy
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6620000 ...662001 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 20, 16 mm 2,5 mm 48

6621000 ...662100 1 plát kotoučové pily ø 165 mm ø 20, 16 mm 2,5 mm 48

6622000 ...662209 1 plát kotoučové pily ø 184 mm ø 20, 16 mm 2,5 mm 56

6623000 ...662308 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 20, 16 mm 2,5 mm 56

6624000 ...662407 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 30 mm 2,5 mm 56

6625000 ...662506 1 plát kotoučové pily ø 235 mm ø 30 mm 2,5 mm 64
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Série stříbrná - lehké, rychlé řezy
• podélné řezy
• pro dřevotřískové desky, překližky, dřevěné a dřevotřískové desky s
povrchovou úpravou, jednostranně dýhované desky

• s diamantem broušenými zuby z tvrdokovu
• pevné hrany řezu bez vytržení
• tlumení hluku pomocí laserové drážky a snížené síly základ-
ního tělesa

• materiál: HM
• povrch hladce vyleštěný
• opískovaný ozubený věnec, laserové a chladicí drážky
• plochý dutinkový zub
• jakost řezu: lehké, rychlé řezy
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6456000 ...645608 1 plát kotoučové pily ø 130 mm ø 16 mm 2,4 mm 20

6458000 ...645806 1 plát kotoučové pily ø 140 mm ø 12,75 mm 2,4 mm 20

6463000 ...646308 1 plát kotoučové pily ø 150 mm ø 16 mm 2,4 mm 24

6464000 ...646407 1 plát kotoučové pily ø 150 mm ø 20 mm 2,4 mm 24

6466000 ...646605 1 plát kotoučové pily ø 156,5 mm ø 12,75 mm 2,4 mm 24

6467000 ...646704 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 16 mm 2,4 mm 24

6468000 ...646803 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 20 mm 2,4 mm 24

6472000 ...647206 1 plát kotoučové pily ø 180 mm ø 20 mm 2,6 mm 28

6473000 ...647305 1 plát kotoučové pily ø 184 mm ø 16 mm 2,6 mm 28

6475000 ...647503 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 16 mm 2,6 mm 28

6476000 ...647602 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 20 mm 2,6 mm 28

6477000 ...647701 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 30 mm 2,6 mm 28

6481000 ...648104 1 plát kotoučové pily ø 210 mm ø 30 mm 2,6 mm 32
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Série oranžová - jemné, čisté řezy
• podélné a příčné řezy
• pro přírodní dřevo, konstrukční desky, profilovaná prkna,
panely

• pevné hrany řezu bez vytržení
• materiál: HM
• povrch broušený do lesku
• opískovaný ozubený věnec
• mnoho střídavých zubů (střídavě stranově broušené zuby)
• jakost řezu: jemné, čisté řezy
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6630000 ...663008 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 20, 16 mm 2,6 mm 48

6631000 ...663107 1 plát kotoučové pily ø 165 mm ø 20, 16 mm 2,6 mm 48

6632000 ...663206 1 plát kotoučové pily ø 184 mm ø 20, 16 mm 2,6 mm 56

6633000 ...663305 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 20, 16 mm 2,6 mm 56

6634000 ...663404 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 30 mm 2,6 mm 56

6635000 ...663503 1 plát kotoučové pily ø 235 mm ø 30 mm 3 mm 64

Série zelená - rychlé, středně hrubé řezy
• podélné a příčné řezy
• pro dřevo, dřevotřískové desky, překližky, laťovky,
profilovaná prkna

• materiál: HM
• střídavé zuby
• jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6355000 ...635500 1 plát kotoučové pily ø 127 mm ø 12,75 mm 2,4 mm 18

6356000 ...635609 1 plát kotoučové pily ø 130 mm ø 16 mm 2,4 mm 18

6358000 ...635807 1 plát kotoučové pily ø 140 mm ø 12,75 mm 2,4 mm 18

6359000 ...635906 1 plát kotoučové pily ø 140 mm ø 20 mm 2,4 mm 18

6363000 ...636309 1 plát kotoučové pily ø 150 mm ø 16 mm 2,4 mm 20

6364000 ...636408 1 plát kotoučové pily ø 150 mm ø 20 mm 2,4 mm 20

6366000 ...636606 1 plát kotoučové pily ø 156,5 mm ø 12,75 mm 2,4 mm 20

6367000 ...636705 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 16 mm 2,4 mm 20

6368000 ...636804 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 20 mm 2,4 mm 20

6365000 ...636507 1 plát kotoučové pily ø 165 mm ø 20, 16 mm 2,4 mm 20

6372000 ...637207 1 plát kotoučové pily ø 180 mm ø 20 mm 2,4 mm 22

6373000 ...637306 1 plát kotoučové pily ø 184 mm ø 16 mm 2,4 mm 22

6375000 ...637504 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 16 mm 2,4 mm 30

6376000 ...637603 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 20 mm 2,4 mm 30

6377000 ...637702 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 30 mm 2,4 mm 30

6379000 ...637900 1 plát kotoučové pily ø 200 mm ø 30 mm 2,4 mm 30

6381000 ...638105 1 plát kotoučové pily ø 210 mm ø 30 mm 2,4 mm 30
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6385000 ...638501 1 plát kotoučové pily ø 235 mm ø 30 mm 3,2 mm 34

Série hnědá - rychlé, hrubé řezy
• podélné a příčné řezy
• pro dřevo, dřevotřískové desky
• materiál: HM
• povrch broušený
• opískovaný ozubený věnec
• střídavé zuby
• jakost řezu: rychlé, hrubé řezy
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6730000 ...673007 1 plát kotoučové pily ø 130 mm ø 16 mm 2,4 mm 18

6731000 ...673106 1 plát kotoučové pily ø 140 mm ø 12,75 mm 2,4 mm 18

6738000 ...673809 1 plát kotoučové pily ø 150 mm ø 16 mm 2,4 mm 20

6732000 ...673205 1 plát kotoučové pily ø 150 mm ø 20 mm 2,4 mm 20

6739000 ...673908 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 16 mm 2,4 mm 20

6733000 ...673304 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 20 mm 2,4 mm 20

6644000 ...664401 1 plát kotoučové pily ø 165 mm ø 20, 16 mm 2,4 mm 20

6734000 ...673403 1 plát kotoučové pily ø 180 mm ø 20 mm 2,4 mm 22

6646000 ...664609 1 plát kotoučové pily ø 184 mm ø 20, 16 mm 2,4 mm 22

6735000 ...673502 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 16 mm 2,4 mm 30

6736000 ...673601 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 30 mm 2,4 mm 30

6737000 ...673700 1 plát kotoučové pily ø 210 mm ø 30 mm 2,4 mm 30

6650000 ...665002 1 plát kotoučové pily ø 235 mm ø 30 mm 3,2 mm 30
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Série modrá - jemné řezy
• zvláště vhodný pro příčné řezy
• pro dřevo, překližky, profilovaná prkna, panely
• materiál: CV
• špičatý zub
• jakost řezu: jemné řezy
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6255000 ...625501 1 plát kotoučové pily ø 127 mm ø 12,75 mm 2 mm 80

6256000 ...625600 1 plát kotoučové pily ø 130 mm ø 16 mm 2 mm 80

6258000 ...625808 1 plát kotoučové pily ø 140 mm ø 12,75 mm 2 mm 100

6259000 ...625907 1 plát kotoučové pily ø 140 mm ø 20 mm 2 mm 100

6263000 ...626300 1 plát kotoučové pily ø 150 mm ø 16 mm 2 mm 100

6264000 ...626409 1 plát kotoučové pily ø 150 mm ø 20 mm 2 mm 100

6267000 ...626706 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 16 mm 2 mm 100

6268000 ...626805 1 plát kotoučové pily ø 160 mm ø 20 mm 2 mm 100

6272000 ...627208 1 plát kotoučové pily ø 180 mm ø 20 mm 2,4 mm 100

6273000 ...627307 1 plát kotoučové pily ø 184 mm ø 16 mm 2,4 mm 100

6275000 ...627505 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 16 mm 2,4 mm 100

6276000 ...627604 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 20 mm 2,4 mm 100

6277000 ...627703 1 plát kotoučové pily ø 190 mm ø 30 mm 2,4 mm 100

6281000 ...628106 1 plát kotoučové pily ø 210 mm ø 30 mm 2,4 mm 100
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AKU pilové kotouče

Série lila - rychlé, středně hrubé řezy
• speciálně pro použití na akumulátorových přístro-
jích

• podélné a příčné řezy
• pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, plechy, neželezné kovy
• hrany řezů bez otřepů
• tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
• menší tloušťka čepele pro snížení odporu
• speciální geometrie zubů pro rychlý postup při práci
• materiál: HM
• povrch broušený do lesku
• střídavé zuby
• jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
• balení: dvojitá karta s vloženým blistrem

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6340000 ...634008 1 pilový kotouč pro
akumulátorové ruční
kotoučové pily

ø 85 mm ø 15, 10 mm 1,5 mm 16

6341000 ...634107 1 pilový kotouč pro
akumulátorové ruční
kotoučové pily

ø 135 mm ø 20 mm 1,8 mm 24

6342000 ...634206 1 pilový kotouč pro
akumulátorové ruční
kotoučové pily

ø 150 mm ø 20, 16 mm 1,8 mm 24

6344000 ...634404 1 pilový kotouč pro
akumulátorové ruční
kotoučové pily

ø 165 mm ø 20, 15,87 mm 1,8 mm 24

6343000 ...634305 1 pilový kotouč pro
akumulátorové ruční
kotoučové pily

ø 165 mm ø 16 mm 1,8 mm 24
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Pilové kotouče pro cirkulárky

Série lila - jemné, čisté řezy
• pilový plát "na všechno" pro hrubé práce
• podélné a příčné řezy
• pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, tenkostěnné
ocelové profily, neželezné kovy

• hrany řezů bez otřepů
• tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
• materiál: HM
• povrch broušený do lesku
• trapézový zub / plochý zub
• jakost řezu: jemné, čisté řezy
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6583000 ...658301 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30 mm 3,2 mm 42

6584000 ...658400 1 plát kotoučové pily ø 315 mm ø 30 mm 3,2 mm 48

Série oranžová - jemné, čisté řezy
• podélné a příčné řezy
• pro masivní dřevo, dřevotřískové
desky, překližky, laťovky, kon-
strukční desky, profilovaná prkna, panely

• hrany řezů bez otřepů
• materiál: HM
• povrch broušený do lesku
• opískovaný ozubený věnec
• univerzální střídavé zuby
• jakost řezu: jemné, čisté řezy
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6680000 ...668003 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30 mm 3,2 mm 42

6682000 ...668201 1 plát kotoučové pily ø 300 mm ø 30 mm 3,2 mm 48

6684000 ...668409 1 plát kotoučové pily ø 315 mm ø 30 mm 3,2 mm 48

6686000 ...668607 1 plát kotoučové pily ø 350 mm ø 30 mm 3,5 mm 54
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Série zelená - rychlé, středně hrubé řezy
• podélné a příčné řezy
• pro masivní dřevo, přírodní dřevo, dřevotřískové
desky, překližky, stavební dřevo, palivové dřevo

• materiál: HM
• povrch broušený do lesku
• opískovaný ozubený věnec
• střídavě broušený zub pro podélné řezy s odlučovačem třísek
• jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6660000 ...666009 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30 mm 3,2 mm 24

6662000 ...666207 1 plát kotoučové pily ø 300 mm ø 30 mm 3,2 mm 28

6664000 ...666405 1 plát kotoučové pily ø 315 mm ø 30 mm 3,2 mm 28

6666000 ...666603 1 plát kotoučové pily ø 350 mm ø 30 mm 3,5 mm 32

6668000 ...666801 1 plát kotoučové pily ø 400 mm ø 30 mm 3,5 mm 36

Série hnědá - rychlé, hrubé řezy
• podélné a příčné řezy
• pro dřevo, dřevotřískové desky
• materiál: HM
• povrch broušený
• opískovaný ozubený věnec
• střídavé zuby
• jakost řezu: rychlé, hrubé řezy
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6740000 ...674004 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30 mm 3,2 mm 24

6741000 ...674103 1 plát kotoučové pily ø 300 mm ø 30 mm 3,2 mm 28

6742000 ...674202 1 plát kotoučové pily ø 315 mm ø 30 mm 3,2 mm 28

6593000 ...659308 1 plát kotoučové pily ø 350 mm ø 30 mm 3,2 mm 32

6594000 ...659407 1 plát kotoučové pily ø 400 mm ø 30 mm 3,5 mm 36

6595000 ...659506 1 plát kotoučové pily ø 450 mm ø 30 mm 3,5 mm 40
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Série červená - rychlé, hrubé řezy
• pro tvrdé a měkké dřevo, dřevotřískové desky, překližky, stavební dřevo,
palivové dřevo

• materiál: CV
• povrch hladce vyleštěný
• vlčí zub
• jakost řezu: rychlé, hrubé řezy
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6600000 ...660007 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30 mm 1,4 mm 56

6602000 ...660205 1 plát kotoučové pily ø 300 mm ø 30 mm 1,6 mm 56

6604000 ...660403 1 plát kotoučové pily ø 315 mm ø 30 mm 1,8 mm 56

6606000 ...660601 1 plát kotoučové pily ø 350 mm ø 30 mm 1,8 mm 56

6608000 ...660809 1 plát kotoučové pily ø 400 mm ø 30 mm 2 mm 56

Pilové kotouče pro kapovací a pokosové pily

Série lila - jemné, čisté řezy
• přesné řezy
• pro dřevo, dřevo s hřebíky, plasty, tenkostěnné
ocelové profily, neželezné kovy

• broušený diamantem
• materiál: HM
• povrch hladce vyleštěný
• trapézový plochý zub s negativním sklonem
• jakost řezu: jemné, čisté řezy
• balení: dvojitá karta

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6540000 ...654006 1 plát kotoučové pily ø 210 mm ø 30 mm 2,8 mm 64

6541000 ...654105 1 plát kotoučové pily ø 216 mm ø 30 mm 2,8 mm 64

6542000 ...654204 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30, 20 mm 3,2 mm 80

6543000 ...654303 1 plát kotoučové pily ø 254 mm ø 30 mm 3,2 mm 80

6544000 ...654402 1 plát kotoučové pily ø 305 mm ø 30 mm 3,2 mm 96
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Série stříbrná - nejčistší řezy
• pro překližky, dřevěné a dřevotřískové desky s povrchovou úpravou,
jednostranně dýhované desky, profilovaná prkna, panely

• broušený diamantem
• tlumení hluku díky laserovým štěrbinám
• materiál: HM
• povrch hladce vyleštěný
• opískovaný ozubený věnec, laserové a chladicí drážky
• střechovitý dutinkový zub s negativním sklonem
• jakost řezu: nejčistší řezy
• balení: dvojitá karta

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6521000 ...652101 1 plát kotoučové pily ø 205 mm ø 18 mm 2,2 mm 40

6522000 ...652200 1 plát kotoučové pily ø 209 mm ø 30 mm 2,2 mm 40

6527000 ...652705 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30 mm 2,6 mm 48

Série oranžová - jemné, čisté řezy
• pro masivní dřevo, dřevotřískové
desky, překližky, laťovky, kon-
strukční desky, profilovaná prkna,
panely

• hrany řezů bez otřepů
• broušený diamantem
• materiál: HM
• povrch hladce vyleštěný
• střídavý zub s negativním sklonem
• jakost řezu: jemné, čisté řezy
• balení: dvojitá karta

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6545000 ...654501 1 plát kotoučové pily ø 210 mm ø 30 mm 2,6 mm 48

6546000 ...654600 1 plát kotoučové pily ø 216 mm ø 30 mm 2,6 mm 48

6547000 ...654709 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30, 20 mm 3 mm 48

6548000 ...654808 1 plát kotoučové pily ø 254 mm ø 30 mm 3 mm 48

6549000 ...654907 1 plát kotoučové pily ø 305 mm ø 30 mm 3 mm 72
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Série zelená - rychlé, středně hrubé řezy
• pro dřevo, dřevotřískové desky, jednostranně dýhované
desky, panely

• broušený diamantem
• materiál: HM
• povrch hladce vyleštěný
• opískovaný ozubený věnec
• střídavý zub s negativním sklonem
• jakost řezu: rychlé, středně hrubé řezy
• balení: dvojitá karta

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6511000 ...651104 1 plát kotoučové pily ø 205 mm ø 18 mm 2,8 mm 24

6517000 ...651708 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30 mm 3,2 mm 24

Série hnědá - rychlé, hrubé řezy
• pro dřevo, dřevotřískové desky
• broušený diamantem
• materiál: HM
• povrch hladce vyleštěný
• střídavý zub s negativním sklonem
• jakost řezu: rychlé, hrubé řezy
• balení: dvojitá karta

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6550000 ...655003 1 plát kotoučové pily ø 210 mm ø 30 mm 3,2 mm 24

6551000 ...655102 1 plát kotoučové pily ø 216 mm ø 30 mm 3,2 mm 24

6552000 ...655201 1 plát kotoučové pily ø 250 mm ø 30, 20 mm 3,2 mm 24

6553000 ...655300 1 plát kotoučové pily ø 254 mm ø 30 mm 3,2 mm 24

6554000 ...655409 1 plát kotoučové pily ø 305 mm ø 30 mm 3,2 mm 24

Série modrá - jemné, lehké řezy
• pro dřevo, dřevotřískové desky, laťovky
• materiál: CV
• povrch hladce vyleštěný
• polozkřížený s negativním sklonem
• jakost řezu: jemné řezy
• balení: dvojitá karta

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání šířka záběru zuby

6501000 ...650107 1 plát kotoučové pily ø 205 mm ø 18 mm 2,6 mm 72

6502000 ...650206 1 plát kotoučové pily ø 209 mm ø 30 mm 2,6 mm 100
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Záhlubníky

• pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 –
8 mm

• pro dřevo, plasty
• materiál: nástrojová ocel
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel stopka

2504000 ...250406 3 x záhlubníky ø 6, 12, 16 mm 45° ø 6 mm

• pro kovy, neželezné kovy, plasty, dřevo
• materiál: HSS
• provedení: 3 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel stopka

2505000 ...250505 1 záhlubník ø 12 mm 45° ø 8 mm

2506000 ...250604 1 záhlubník ø 16 mm 45° ø 8 mm

• pro kovy, neželezné kovy, plasty, dřevo
• k odstraňování otřepů a zahlubování otvorů v kovech
• nastavitelný omezovač hloubky vrtání pro rovnoměrná
zahloubení do Ø 16,5 mm

• materiál: HSS
• provedení: 3 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel délka stopka

4391000 ...439108 1 záhlubník s omezovačem hloubky vrtání ø 16,5 mm 45° 60 mm tříhranná stopka
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• pro dřevo, plasty
• vrtá a zahlubuje v jednom pracovním kroku
• brání nechtěnému vytržení ze dřeva
• šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• materiál: nástrojová ocel
• provedení: 3 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel pro

2546000 ...254602 1 vrtací záhlubník ø 3 - 8 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 4 mm

2547000 ...254701 1 vrtací záhlubník ø 4 - 10 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 4,5 - 5 mm

2548000 ...254800 1 vrtací záhlubník ø 5 - 12 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 5,5 - 6 mm

K vrtání a zahlubování
• pro kovy, neželezné kovy, plast, plasty zesílené skelným vláknem
• produkt 2v1: předvrták a záhlubník
• doraz pro kontrolovanou práci zabraňuje nechtěnému proražení a poškození nosné konstrukce
• šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• materiál: HSS
• provedení: 3 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel všeobecné

4382000 ...438200 1 vrtákový záhlubník s dorazem ø 10 mm 45° do max. tloušťky materiálu 10 mm

4383000 ...438309 1 vrtákový záhlubník s dorazem ø 12 mm 45° do max. tloušťky materiálu 12 mm
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• pro dřevo, plasty
• šestihranná stopka 1/4" pro rychlou
výměnu nástroje v držácích bitů

• materiál: nástrojová ocel
• provedení: 1 břit
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel pro

2582000 ...258204 1 záhlubník ø 10 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 5 mm

2576000 ...257603 1 záhlubník ø 12 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 6 mm

2577000 ...257702 1 záhlubník ø 16 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 8 mm

2578000 ...257801 1 záhlubník ø 19 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 10 mm

2584000 ...258402 3 x záhlubníky ø 12, 16, 19 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 10 mm

• pro dřevo
• přesné zahloubení pro zapuštěné sešroubování ve dřevě
• nastavitelný omezovač hloubky vrtání s pevně nastavitelnými polohami pro šrouby se zápustnou hlavou do
průměru závitu 10 mm

• šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• materiál: WS
• provedení: 3 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel

4390000 ...439009 1 záhlubník s omezovačem hloubky vrtání ø 20 mm 45°
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• pro kovy, neželezné kovy, plasty, dřevo
• šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• materiál: HSS
• provedení: 3 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel

2583000 ...258303 1 záhlubník ø 10 mm 45°

2580000 ...258006 1 záhlubník ø 12 mm 45°

2581000 ...258105 1 záhlubník ø 16 mm 45°

• stroj: akumulátorový šroubovák
• pro dřevo, plasty
• zvláště vhodné k zahloubení za účelem pevného sešroubování
• možnost většího zahloubení – hlavu šroubu je možno zapustit až pod povrch
• vrtání s příčným otvorem s upínacími drážkami za účelem optimálního odvodu třísek při práci
• šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• materiál: nástrojová ocel
• provedení: 1 břit
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel délka pro

4370000 ...437005 1 záhlubník s příčným otvorem ø 8 mm 45° 38 mm pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 4 mm

4371000 ...437104 1 záhlubník s příčným otvorem ø 10 mm 45° 39 mm pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 5 mm

4372000 ...437203 1 záhlubník s příčným otvorem ø 12 mm 45° 41 mm pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 6 mm

4373000 ...437302 1 záhlubník s příčným otvorem ø 16 mm 45° 46 mm pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 8 mm

4374000 ...437401 1 záhlubník s příčným otvorem ø 20 mm 45° 48 mm pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 10 mm

4375000 ...437500 3 x záhlubníky s příčným otvorem ø 8, 12, 16 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3 – 8 mm
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Ruční záhlubníky

• pro dřevo, hliníkové profily, plasty
• materiál: plast a WS
• provedení: 3 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel

4315000 ...431508 1 ruční záhlubník ø 19 mm 45°

Předvrták se záhlubníkem
• pro dřevo
• vrtá a zahlubuje v jednom pracovním
kroku

• provedení: se záhlubníkem
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel vrták pro

2498000 ...249806 1 předvrták se záhlubníkem ø 3,2 - 12 mm 45° ø 3,2 mm pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 6 mm

2500000 ...250000 1 předvrták se záhlubníkem ø 3,5 - 9,5 mm 45° ø 3,5 mm pro šrouby se zápustnou hlavou ø 4 - 4,5 mm

2511000 ...251106 1 předvrták se záhlubníkem ø 4,5 - 11 mm 45° ø 4,5 mm pro šrouby se zápustnou hlavou ø 5 - 6 mm

2499000 ...249905 1 předvrták se záhlubníkem ø 4,5 - 16 mm 45° ø 4,5 mm pro šrouby se zápustnou hlavou ø 5 - 8 mm

• speciálně pro vrtání terasového dřeva
• pro dřevo
• vrtá a zahlubuje v jednom pracovním kroku
• šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• provedení: se záhlubníkem
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel pro

2545000 ...254503 1 předvrták se záhlubníkem ø 4,5 - 12 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 5 - 6 mm
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• pro dřevo
• šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• vrtá a zahlubuje v jednom pracovním kroku
• díky nastavitelnému hloubkovému dorazu perfektní pro sériové vrtání, vždy stejná hloubka zapuštění
• provedení: se záhlubníkem, s nastavitelným omezovačem hloubky vrtání
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel pro

2544000 ...254404 1 předvrták ø 3,2 - 12 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 6 mm

• pro dřevo
• šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v
držácích bitů

• vrtá a zahlubuje v jednom pracovním kroku
• díky nastavitelnému hloubkovému dorazu perfektní pro sériové vrtání, vždy stejná
hloubka zapuštění

• provedení: se záhlubníkem, s nastavitelným omezovačem hloubky vrtání
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø úhel pro

4392000 ...439207 1 předvrták ø 3,2 - 12 mm 45° pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 6 mm

Sortimenty

• pro dřevo, plast
• stopka: šestihranná stopka
• obsah:
1 x držák bitů, s magnetem
3 x vrtací záhlubníky, ø 8, 10, 12 mm
3 x bity, Pozidriv PZ 1 - 2 - 3
3 x bity, Torx TX 15 - 20 - 30

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

2542000 ...254206 1 spojovací souprava pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 – 6 mm
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Profilové rašple

• pro přípravu drážek a pro rychlý úběr
materiálu

• pro dřevo
• materiál: nástrojová ocel
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka forma stopka

2530000 ...253001 1 profilová rašple ø 13,5 mm 35 mm cylindrická ø 6,35 mm

2531000 ...253100 1 profilová rašple ø 13,5 mm 35 mm cylindricky klenutá ø 6,35 mm

2532000 ...253209 1 profilová rašple ø 5 - 13,5 mm 35 mm kuželovitá ø 6,35 mm

2533000 ...253308 1 profilová rašple ø 15 mm 12,5 mm kulová ø 6,35 mm

2536000 ...253605 1 profilová rašple ø 14 mm 30 mm hruškovitě formovaná ø 6,35 mm

• stroj: akumulátorový šroubovák
• pro přípravu drážek a pro rychlý úběr materiálu
• pro dřevo
• šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• materiál: nástrojová ocel
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka forma délka

2527000 ...252707 1 profilová rašple ø 13,5 mm 35 mm cylindrická

4376000 ...437609 1 profilová rašple ø 13 mm 22 mm cylindrická 48 mm

4377000 ...437708 1 profilová rašple ø 13 mm 22 mm hruškovitě formovaná 48 mm

4378000 ...437807 1 profilová rašple ø 6 - 12 mm 22 mm kuželovitá 48 mm

4379000 ...437906 1 profilová rašple ø 15 mm kulová 41 mm

• pro plechy, hliník, neželezné kovy
• materiál: nástrojová ocel
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka forma stopka

2534000 ...253407 1 profilová rašple ø 12,5 mm 35 mm cylindrická ø 6,35 mm

2535000 ...253506 1 profilová rašple ø 5 - 12 mm 35 mm kuželovitá ø 6,35 mm
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• stroj: akumulátorový šroubovák
• pro plechy, hliník, neželezné kovy
• šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• materiál: nástrojová ocel
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka forma délka

4380000 ...438007 1 profilová rašple ø 12 mm 22 mm cylindrická 48 mm

4381000 ...438101 1 profilová rašple ø 6 - 11 mm 22 mm kuželovitá 48 mm

Sortimenty

• pro přípravu drážek a pro rychlý úběr materiálu
• materiál: nástrojová ocel
• obsah:
1 x profilová rašple, cylindrická, ø 13,5 mm, dřevo
1 x profilová rašple, kuželovitá, ø 5 - 12 mm, dřevo
1 x profilová rašple, kulová, ø 15 mm, dřevo
1 x profilová rašple, cylindrická, ø 12,5 mm, kovy
1 x záhlubník, ø 12 mm, dřevo

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka

2540000 ...254008 1 sada rašplí a záhlubníků ø 6,35 mm
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Rotorové rašple

• pro dřevo, hliník
• žádné ucpání
• není třeba žádné přeostření
• materiál: nástrojová ocel
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka stopka

2520000 ...252004 1 rotorová rašple ø 52 mm 30 mm ø 6 mm

• pro dřevo, hliník, plechy
• obsah:
1 x hrubovací rašple, ø 52 mm
1 x jednoduchá rašple, ø 52 mm
1 x brusný pás, ø 45 mm, hrubý
1 x brusný pás, ø 45 mm, jemný

• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 2039000

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka

2521000 ...252103 1 rotorová rašple - set ø 6 mm

Děrovací frézy
• pro dřevo, plasty, neželezné kovy
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka stopka

2523000 ...252301 1 děrovací fréza ø 6 - 24 mm 32 mm ø 8 mm
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• pro plasty, neželezné kovy, ocelové
plechy, nerez

• materiál: HSS
• provedení: 2 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka stopka

2518000 ...251809 1 děrovací fréza ø 3 - 13,5 mm 30 mm ø 8 mm

2524000 ...252400 1 děrovací fréza ø 5 - 20 mm 42,5 mm ø 8 mm

2519000 ...251908 1 děrovací fréza ø 8 - 31 mm 52,5 mm ø 10 mm

• pro plasty, neželezné kovy, ocelové
plechy, nerez

• materiál: HSS
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka stopka

2522000 ...252202 1 děrovací fréza ø 6 - 25 mm 32 mm ø 8 mm

• pro plasty, neželezné kovy, ocelové plechy, nerez
• s vrtací špičkou pro značení či lehké navrtání
• šestihranná stopka pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• materiál: HSS
• provedení: 2 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka

4393000 ...439306 1 děrovací fréza ø 4 - 12,2 mm 21 mm
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Stupňovité vrtáky

• pro nerez, ocelové plechy, neželezné
kovy, plasty

• materiál: HSS
• provedení: s navrtávací špičkou, 3 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stupňovitý průměr pracovní délka stopka

2515000 ...251502 1 stupňovitý vrták ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm 42,5 mm ø 8 mm

2516000 ...251601 1 stupňovitý vrták ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm 52,5 mm ø 10 mm

2585000 ...258501 1 stupňovitý vrták ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 mm 52,5 mm ø 10 mm

• speciálně pro šrouby do kovu
• pro nerez, kovy, neželezné kovy, plechy, plast
• šestihranná stopka 1/4" pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• materiál: HSS
• provedení: 3 břity
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stupňovitý průměr pracovní délka

2555000 ...255500 1 stupňovitý vrták ø 6 - 8 - 10 mm 21 mm
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Rychloupínací vrtačkové hlavy
• stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
• série "Economy line"
• pravý a levý chod
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah vrtačkové sklíčidlo závit

2641000 ...264106 1 rychloupínací sklíčidlo "Economy line" 1,5 - 10 mm 10 (3/8") - 24 vnitřní závit

2642000 ...264205 1 rychloupínací sklíčidlo "Economy line" 1,5 - 13 mm 13 (1/2") - 20 vnitřní závit

• stroj: vrtačky a příklepové vrtačky
• pro rychlé upnutí a uvolnění nástrojů
• se zajištěním upínací síly
• provedení: s příklepem
• pravý a levý chod
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah vrtačkové sklíčidlo závit

2606000 ...260603 1 rychloupínací sklíčidlo 1,5 - 13 mm 13 (1/2") - 20 vnitřní závit

• stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
• provedení: s příklepem
• pravý a levý chod
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah vrtačkové sklíčidlo závit

2618000 ...261808 1 rychloupínací sklíčidlo 1,5 - 13 mm 13 (1/2") - 20 vnitřní závit

• stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
• pro rychlé upnutí a uvolnění nástrojů
• s radiálním blokováním
• provedení: s příklepem
• pravý a levý chod
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah vrtačkové sklíčidlo závit

2623000 ...262300 1 rychloupínací sklíčidlo 1,5 - 13 mm 10 (3/8") - 24 vnitřní závit
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• stroj: šroubovák s 6 hranným upnutím
• chod doprava
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka upínací rozsah

2625000 ...262508 1 rychloupínací sklíčidlo šestihranná stopka 0,5 - 6,5 mm

Sklíčidla s ozubem
• stroj: vrtačky
• provedení: s příklepem
• pravý a levý chod
• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 2630000, 2635000

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah vrtačkové sklíčidlo závit

2603000 ...260306 1 sklíčidlo s ozubem 1,5 - 13 mm 13 (1/2") - 20 vnitřní závit

• stroj: vrtačky
• série "Economy line"
• provedení: s příklepem
• pravý a levý chod
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 2630000, 2635000

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah vrtačkové sklíčidlo závit

2645000 ...264502 1 sklíčidlo s ozubem "Economy line" 1,5 - 13 mm 13 (1/2") - 20 vnitřní závit

Příslušenství
• podle DIN 6349
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis označení klíče vhodné pro vhodné pro

2630000 ...263000 1 klíč na sklíčidla S2A AEG, Bosch, Fein, Kress, Metabo, Rockwell, Röhm, Skil, Wolf,
wolfcraft

2603000, 2645000

2631000 ...263109 1 klíč na sklíčidla B16, S3 wolfcraft

2632000 ...263208 1 klíč na sklíčidla Jacobs K6, S14 Black & Decker, Makita, Metabo, Skil, Wolf
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• pro všechna běžná sklíčidla
• velikost klíčů 4 - 5,5 - 6 - 7 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis vhodné pro

2635000 ...263505 1 univerzální klíč na sklíčidlo 2603000, 2645000

• stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
• pro sklíčidlo s vnitřním závitem 13 (1/
2") x 20 mm

• pouze pro rotační použití - bez příklepu
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka

2640000 ...264007 1 adaptér sklíčidla SDS-plus

Sortimenty
• stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
• série "Economy line"
• pouze pro rotační použití - bez příklepu
• obsah:
1 x vrtačková hlava, 1,5 - 13 mm, vnitřní závit 13 (1/2") x 20 mm
1 x klíč na sklíčidla, S2A
1 x adaptér sklíčidla, SDS-plus, se závitem 13 (1/2") x 20 mm

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka

2649000 ...264908 1 sada SDS-plus "Economy line" SDS-plus

Ohebné hřídele
• stroj: vrtačky
• s chráničem proti zlomu
• chod doprava
• max. 3.500 RPM
• včetně:
1 x sklíčidlo s ozubem, 8 mm
1 x klíč na sklíčidla

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka upínací rozsah provedení délka

2147000 ...214705 1 ohebná hřídel ø 8 mm 1,5 - 8 mm 3 kuličková ložiska
těžké provedení

1.300 mm
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• stroj: vrtačky
• s chráničem proti zlomu
• chod doprava
• max. 3.500 RPM
• včetně: 1 x rychloupínací sklíčidlo, 6
mm

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka upínací rozsah provedení délka

2230000 ...223004 1 ohebná hřídel ø 6 mm 0,5 - 6 mm 2 kuličková ložiska 1.300 mm
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Horní frézky
Pro precizní frézování horní frézkou a se stacionárním frézovacím motorem.

HM frézky
Frézy z tvrdokovu s tvrdokovovým ostřím jsou zvláště vhodné k frézování tvrdého dřeva, dřevotřísko-
vých, dřevovláknitých desek a desek povrchově upravených plastem.

• stroj: horní frézky
• materiál: HM
• ve plastovém boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu stopka

3924000 ...392403 1 drážkovací fréza ø 6 mm 16 mm ø 8 mm

3925000 ...392502 1 drážkovací fréza ø 8 mm 16 mm ø 8 mm

3926000 ...392601 1 drážkovací fréza ø 10 mm 20 mm ø 8 mm

3927000 ...392700 1 drážkovací fréza ø 12 mm 20 mm ø 8 mm

3922000 ...392205 1 drážkovací fréza ø 14 mm 20 mm ø 8 mm

• stroj: horní frézky
• materiál: HM
• bez stopky
• ve plastovém boxu
• balení: samolepka
• samostatné příslušenství: 3831000,
3931000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu

3828000 ...382800 1 kotoučová drážkovací fréza ø 40 mm 3 mm

3829000 ...382909 1 kotoučová drážkovací fréza ø 40 mm 4 mm

• stroj: horní frézky
• ve plastovém boxu
• balení: samolepka
• vhodné pro 3828000, 3829000

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka

3831000 ...383104 1 stopka ø 6 mm

3931000 ...393103 1 stopka ø 8 mm
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• stroj: horní frézky
• materiál: HM
• ve plastovém boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu radius stopka

3967000 ...396708 1 zaoblená fréza ø 12,7 mm 9,5 mm r 6,35 mm ø 8 mm

• stroj: horní frézky
• materiál: HM
• provedení: s rozběhovým čepem ulože-
ným v kuličkovém ložisku

• ve plastovém boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu radius stopka

3971000 ...397101 1 polozaoblená fréza ø 22,2 mm 12,7 mm r 6,35 mm ø 8 mm

• stroj: horní frézky
• materiál: HM
• provedení: s rozběhovým čepem ulože-
ným v kuličkovém ložisku

• ve plastovém boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu radius stopka

3863000 ...386303 1 zarovnávací fréza ø 25,4 mm 12,7 mm r 6,35 mm ø 6 mm

3963000 ...396302 1 zarovnávací fréza ø 25,4 mm 12,7 mm r 6,35 mm ø 8 mm
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Sortimenty

• stroj: horní frézky
• k vytvoření drážkových profilů
• díky prodlouženému dříku univerzální použití jak k ručnímu frézování, tak stacionárně
• materiál: HM
• délka stopky 40 mm
• max. 22.000 RPM
• ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah Ø výška břitu úhel radius stopka

1 x drážkovací V fréza ø 12,5 mm 10,5 mm 45° r 6,25

1 x zaoblená fréza ø 12,5 mm 9,5 mm r 6,25

1 x drážkovací fréza ø 5 mm 20 mm

1 x drážkovací fréza ø 10 mm 20 mm

8753000 ...875302 1 sada pro frézování drážek

1 x drážkovací fréza ø 20 mm 20 mm

ø 8 mm

• stroj: horní frézky
• k vytvoření kruhových profilů
• profilová frézka uložená v kuličkových ložiskách
• díky prodlouženému dříku univerzální použití jak k ručnímu frézování, tak stacionárně
• materiál: HM
• délka stopky 40 mm
• max. 22.000 RPM
• ve plastovém boxu s výklopným víkem

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah Ø výška břitu úhel radius stopka

1 x polozaoblená fréza ø 22 mm 9,5 mm r 6,5

1 x úkosová fréza ø 31 mm 12,5 mm 45° r 6,5

1 x zarovnávací fréza ø 25 mm 11 mm r 6,5

1 x zarovnávací fréza ø 31 mm 16 mm r 9,5

8754000 ...875401 1 sada profilové frézky

1 x profilová fréza ø 38 mm 19 mm r 6,5

ø 8 mm
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Frézy z rychlořezné oceli
Frézy HSS z vysoce výkonné řezné oceli pro frézování tvrdého i měkkého dřeva a plastů.

• stroj: horní frézky
• materiál: HSS
• ve plastovém boxu
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu stopka

3800000 ...380004 1 drážkovací fréza ø 4 mm 13 mm ø 6 mm

3801000 ...380103 1 drážkovací fréza ø 5 mm 14 mm ø 6 mm

3802000 ...380202 1 drážkovací fréza ø 6 mm 16 mm ø 6 mm

3803000 ...380301 1 drážkovací fréza ø 8 mm 20 mm ø 6 mm

3804000 ...380400 1 drážkovací fréza ø 10 mm 20 mm ø 6 mm

3900000 ...390003 1 drážkovací fréza ø 4 mm 13 mm ø 8 mm

3901000 ...390102 1 drážkovací fréza ø 5 mm 14 mm ø 8 mm

3902000 ...390201 1 drážkovací fréza ø 6 mm 16 mm ø 8 mm

3903000 ...390300 1 drážkovací fréza ø 8 mm 20 mm ø 8 mm

3904000 ...390409 1 drážkovací fréza ø 10 mm 20 mm ø 8 mm

Vrtačky
Fréza WS z nástrojové oceli pro frézování tvrdého a měkkého dřeva.

• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu stopka

3235000 ...323506 1 drážkovací fréza ø 5 mm 15 mm ø 8 mm

3236000 ...323605 1 drážkovací fréza ø 8 mm 15 mm ø 8 mm

3237000 ...323704 1 drážkovací fréza ø 10 mm 15 mm ø 8 mm
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• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 3001000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu stopka

3264000 ...326408 1 rýhovací fréza ø 30 mm 1,5 mm ø 8 mm

3263000 ...326309 1 rýhovací fréza ø 35 mm 2,5 mm ø 8 mm

• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 3001000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu radius stopka

3258000 ...325807 1 zarovnávací fréza ø 25 mm 22 mm r 25 mm ø 8 mm

• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 3001000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu stopka

3260000 ...326002 1 drážková fréza ø 25 mm 22 mm ø 8 mm

• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 3001000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu rozměry pera stopka

3259000 ...325906 1 pérová fréza ø 30 mm 22 mm 5 mm ø 8 mm
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• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 3001000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu stopka

3261000 ...326101 1 kotoučová drážkovací fréza ø 35 mm 5 mm ø 8 mm

• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 3001000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu radius stopka

3266000 ...326606 1 čtvrtkruhová fréza ø 35 mm 11 mm r 10 mm ø 8 mm

• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 3001000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu radius stopka

3267000 ...326705 1 polozaoblená fréza ø 35 mm 11 mm r 10 mm ø 8 mm

• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø výška břitu stopka

3270000 ...327009 1 rýhovací pilka ø 45 mm 1,5 mm ø 8 mm
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• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah Ø výška břitu

1 x rýhovací fréza ø 30 mm 1,5 mm

1 x rýhovací fréza ø 35 mm 2,5 mm

1 x rýhovací pilka ø 45 mm 1,5 mm

3253000 ...325302 1 univerzální frézovací sada

1 x stopka ø 8 mm

• stroj: vrtačky
• materiál: WS
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah Ø výška břitu

1 x pérová fréza ø 30 mm 22 mm

1 x kotoučová drážkovací fréza ø 35 mm 5 mm

1 x drážkovací fréza ø 6 mm

3254000 ...325401 1 univerzální frézovací sada

1 x stopka ø 8 mm
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Míchačky barev
• pro barvu, lak, lazury
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka množství k míchání stroj otáčky/min.

1700099 ...170094 1 míchačka
barev

ø 60 mm 350 mm ø 6 mm -5 kg min. 400 W min. 800 - max. 1.000 RPM

• pro barvu, lak, lazury
• robustní provedení
• vyvážená
• velice klidný chod
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka množství k míchání stroj otáčky/min.

2141000 ...214101 1 míchačka
barev

ø 60 mm 350 mm ø 6 mm -5 kg min. 400 W min. 800 - max. 1.000 RPM

Míchačky barev a malty
• pro barvu, maltu, lak, la-
zury

• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka množství k míchání stroj otáčky/min.

1704099 ...170490 1 míchačka
barev a malty

ø 60 mm 400 mm ø 8 mm 6 - 12 kg min. 400 W min. 500 - max. 800 RPM

1705099 ...170599 1 míchačka
barev a malty

ø 80 mm 400 mm ø 8 mm 5 - 10 kg min. 400 W min. 500 - max. 800 RPM

1706099 ...170698 1 míchačka
barev a malty

ø 100 mm 590 mm ø 10 mm 10 - 20 kg min. 500 W min. 500 - max. 600 RPM
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• pro barvu, maltu, lak, la-
zury

• robustní provedení
• vyvážená
• velice klidný chod
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka množství k míchání stroj otáčky/min.

1705000 ...170506 1 míchačka
barev a malty

ø 80 mm 400 mm ø 8 mm 5 - 10 kg min. 400 W min. 500 - max. 800 RPM

1706000 ...170605 1 míchačka
barev a malty

ø 100 mm 590 mm ø 10 mm 10 - 20 kg min. 500 W min. 500 - max. 600 RPM

1707000 ...170704 1 míchačka
barev a malty

ø 120 mm 590 mm ø 10 mm 20 - 30 kg min. 700 W min. 400 - max. 500 RPM

Míchačky malty a lepidel

• pro maltu, lepidlo
• robustní provedení
• vyvážená
• velice klidný chod
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka množství k míchání stroj otáčky/min.

1708000 ...170803 1 míchačka malty
a lepidel

ø 85 mm 400 mm ø 8 mm 5 - 10 kg min. 400 W min. 700 - max. 900 RPM
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• pro maltu, lepidlo, tmel, potěr, omítky
• robustní provedení
• vyvážená
• velice klidný chod
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka množství k míchání stroj otáčky/min.

1702000 ...170209 1 míchačka
malty a lepidel
"Professional"

ø 90 mm 400 mm ø 8 mm 7 - 10 kg min. 400 W min. 400 - max. 500 RPM

1703000 ...170308 1 míchačka
malty a lepidel
"Professional"

ø 100 mm 590 mm ø 10 mm 10 - 15 kg min. 700 W min. 400 - max. 500 RPM

• stroj: ruční míchadla
• pro maltu, lepidlo
• robustní provedení
• závit M 14
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka množství k míchání stroj otáčky/min.

1710000 ...171008 1 míchačka malty a lepidel ø 133 mm 600 mm 15 - 35 kg min. 900 W min. 300 - max. 700 RPM
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Vrtačkové stojany
1 stojan na vrtačku

• k přesnému vrtání ploch, kulatého materiálu, lišt
• frézovaná pracovní plocha s drážkami na uchycení pro připevnění upínacích lišt nebo
svěráků

• stabilní 40 mm kruhový sloupek se 340 mm dlouhou našroubovanou ozubenou lištou -
žádné zkroucení při vrtání

• zabudovaná vratná pružina
• aretační knoflík pro sériová vrtání
• nastavitelný kroužek se stupnicí pro milimetrově přesnou hloubku vrtání
• s držákem kabelů
• pracovní výška 305 mm
• Euronorm - objímka ø 43 mm
• stabilní deska z šedé litiny 203 x 307 mm
• balení: karton

nastavení hloubky pomocí hloubkového
dorazu s rychlým přestavením

vedení kabelu

číslo zboží EAN
4006885...

popis vyložení rozměry výrobku

5027000 ...502703 1 stojan na vrtačku 130 mm 203 x 307 x 570 mm
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nastavení hloubky vrtání pomocí hloubkového dorazu

• pro přesné vrtání ploch, kulatého materiálu, lišt
• frézovaná pracovní plocha s drážkami na uchycení pro připevnění upínacích lišt nebo svěráků
• zabudovaná vratná pružina
• s kulatým sloupkem
• pracovní výška 345 mm
• Euronorm - objímka ø 43 mm
• deska z šedé litiny 160 x 230 mm
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis vyložení rozměry výrobku

3406000 ...340602 1 stojan na vrtačku 112 mm 160 x 230 x 500 mm

Svěráky

• s rychlopřestavěním
• ocelová čelist s vodorovnými V dráž-
kami k upnutí kruhového materiálu

• ocelové trapézové vřeteno
• materiál: šedá litina
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah šířka čelistí

3423000 ...342309 1 strojní svěrák 80 mm 85 mm
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4920000 3410000

• pro stojanové vrtačky a pracovní stoly
• s rychlopřestavěním
• upínací svěrky s vodorovnými a svislými
V drážkami k upnutí kruhového materi-
álu

• materiál: tlakově litý hliník
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah šířka čelistí

4920000 ...492004 1 univerzální svěrák 60 mm 70 mm

3410000 ...341005 1 univerzální svěrák 100 mm 100 mm

• upínací svěrky s vodorovnými a svislými
V drážkami k upnutí kruhového materi-
álu

• materiál: tlakově litý hliník
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací rozsah šířka čelistí

3412099 ...341296 1 Simplex 60 - svěrák 65 mm 68 mm
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Vrtací pomůcky
Vrtejte volnou rukou jako profesionál!

1 tecmobil - mobilní vrtačkový stojan

Praktický doplněk Vaší vrtačky pro bodově přesné a úhlové správné navrtání, vrtání a děro-
vání ve všech polohách, na stěně, nad hlavou, na šikmých plochách, v kruhovém materiálu,
lištách a profilech.
• stroj: vrtačky
• s napojením pro odsávání prachu – v každé poloze lze vrtat bezprašně
• natáčitelné dvousloupové vedení se stupnicí pro vrtání až do úhlu +/-45°
• plynulé přestavení hloubkového dorazu
• přímý doraz pro sériové vrtání v řadě
• držadlo pro přesné nasazení a proti uklouznutí během vrtání
• mobilní vrtačkový stojan může být díky svým čtyřem otvorům pro šrouby v základní desce
použit také jako pevný vrtačkový stojan

• integrovaná V-drážka k bezpečnému upnutí kruhových materiálů
• základní deska s centrovacím zařízením pro střed vrtáku
• už nikdy nebudete hledat vrták - zásobník vrtáků v držadle
• pryžový nárazník pro stabilní držení nástrojů na hladkých plochách
• Euronorm - objímka ø 43 mm
• balení: karton

s napojením pro odsávání prachu – v každé
poloze lze vrtat bezprašně

natáčitelné dvousloupové vedení se stupnicí
pro vrtání až do úhlu +/-45°

držadlo pro přesné nasazení a proti uklouz-
nutí během vrtání

integrovaná V-drážka k bezpečnému upnutí
kruhových materiálů

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4522000 ...452206 1 tecmobil - mobilní vrtačkový stojan 265 x 150 x 295 mm
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• stroj: vrtačky
• dobře ovladatelný pomocník při vrtání
• systém rychlé montáže nevyžadující nářadí
• držadlo a gumový nárazník pro bezpečnější držení vylučující uhnutí vrtáku
• polohovací čáry a průhledítka pro přesnou práci
• integrovaný zachycovač prachu
• Euronorm - objímka ø 43 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4521000 ...452107 1 tecmobil 200 - mobilní vrtací pomůcka 240 x 85 x 270 mm

• stroj: akumulátorové šroubováky a vrtačky
• pro vrtání pravoúhlých otvorů - rychle a jednoduše - a také pro nezkušené kutily
• žádný prokluz vrtáku na hladkých plochách díky gumovému nárazníku
• polohovací čáry pro přesné vrtání
• integrovaná V-drážka k bezpečnému upnutí kruhových materiálů
• 5 přesných vrtacích pouzder z kovu pro vrtáky ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4685000 ...468504 1 accumobil - mobilní vrtací pomůcka 117 x 66 x 33 mm
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Pro přesný úhel ponoření 90°
• pravoúhlé vrtání i pro nezkušené kutily
• pro Forstnerovy a válcové vrtáky do průměru 35 mm a pro použití držáků bitů do průměru 10 mm
• stabilní držení nástrojů na hladkých plochách díky pryžovému nárazníku
• polohovací čáry pro přesné vrtání
• s V-drážkou pro vrtání do trubek, dřevěných hranolů a kulatiny
• postranní doraz pro sériové vrtání
• velkorysé plochy pro upevnění vrtací pomůcky napínacími svorkami (např. při vrtání otvorů pro závěsy)
• samostatné příslušenství: 4681000, 4682000
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4686000 ...468603 1 mobilní vrtací pomůcka pro Forstnerovy a válcové vrtáky a držáky bitů

• vhodný pro mobilní vrtací pomůcku 4686000
• adaptér s regulací přívodu vzduchu pro připojení ke stan-
dardnímu vysavači

• pro vysávání jemných prachových či dřevěných částic při
vrtání nebo zahlubování

• není vhodné pro použití na hrubotřískových materiálech
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4682000 ...468207 1 odsávací adaptér s hadicí

• obzvláště vhodný pro hloubkově omezené použití nástrojů
v mobilní vrtací pomůcce 4686000

• pro všechny vrtáky s ø 8, 10, 12 mm
• pro všechny Forstnerovy a válcové vrtáky s průměrem
stopky 8, 10 nebo 12 mm

• pro všechny držáky bitů s průměrem pouzdra 8, 10, 12 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

4681000 ...468108 3 x omezovač hloubky vrtání ø 8, 10, 12 mm
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Frézovací přístroje

• stroj: vrtačky
• k drážkování, rýhování a profilovému frézování
• stopka: ø 8 mm
• včetně: 1 x rýhovací fréza, ø 35 mm, 2,5 mm
• balení: karton
• samostatné příslušenství: 3258000, 3259000, 3260000, 3261000, 3263000, 3264000, 3266000, 3267000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

3001000 ...300101 1 univerzální fréza na dřevo 140 x 200 x 55 mm

Pumpy

• stroj: vrtačky
• kovové tělo
• provedení: samonasávací
• závitové připojení: 19 mm (3/4")
• připojení hadice: 1/2" (12,7 mm), 19 mm (3/4")
• stopka: ø 8 mm
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis max. výkon připojení hadice / výtlačná výška sací výška běh na prázdno

2200000 ...220003 1 pumpa 3.000 l/h Hadice 1/2" (13 mm) / 30 m
Hadice 3/4" (19 mm) / 24 m

3 m 30 s
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• stroj: vrtačky
• plastové tělo
• provedení: samonasávací
• závitové připojení: 19 mm (3/4")
• připojení hadice: 1/2" (12,7 mm), 19 mm (3/4")
• stopka: ø 8 mm
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis max. výkon připojení hadice / výtlačná výška sací výška běh na prázdno

2207000 ...220706 1 pumpa 3.000 l/h Hadice 1/2" (13 mm) / 24 m
Hadice 3/4" (19 mm) / 18 m

3 m 30 s

• stroj: vrtačky
• plastové tělo
• provedení: samonasávací
• připojení hadice: 1/2" (12,7 mm)
• stopka: ø 6 mm
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis max. výkon připojení hadice / výtlačná výška sací výška běh na prázdno

2202000 ...220201 1 pumpa 1.300 l/h Hadice 1/2" (13 mm) / 15 m 3 m 30 s
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Kombinovaný držák
• stroj: vrtačky
• ke stacionármu nasazení vrtaček, fré-
zovacích a brousících motorů v každé
pozici

• natočitelné o 360° vertikálně a 90°
horizontálně

• materiál: tlakově litý hliník
• Euronorm - objímka ø 43 mm
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4800000 ...480001 1 kombinovaný držák

• stroj: vrtačky
• ke stacionármu nasazení vrtaček, frézo-
vacích a brousících motorů v horizon-
tální a vertikální pozici

• otočný
• materiál: plast
• Euronorm - objímka ø 43 mm
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4802000 ...480209 1 kombinovaný držák
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Vrtáky do kovu

HSSCo vrtáky do kovu kobaltové

• pro vrtání do velmi tvrdých a abrazivních (odírajících) materiálů
• pro nerezová ocel HCS, temperovaná litina, bronz, plechy, karoserie, plasty, kovy, těžko
upnutelné obrobky

• vysoká přesnost vystředěného běhu a odolnost proti lomu
• vysoká stálost při vysokém záběru
• extrémní tepelná odolnost
• podle DIN 338
• provedení: přesně broušený
• materiál: HSS-Co
• úhel špičky: 130°
• spirálová část se zmenšujícím se průměrem
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7443010 ...744301 1 spirálový vrták ø 2 mm 24 mm 49 mm

7444010 ...744400 1 spirálový vrták ø 2,5 mm 30 mm 57 mm

7445010 ...744509 1 spirálový vrták ø 3 mm 33 mm 61 mm

7446010 ...744608 1 spirálový vrták ø 3,2 mm 36 mm 65 mm

7448010 ...744806 1 spirálový vrták ø 3,5 mm 39 mm 70 mm

7450010 ...745001 1 spirálový vrták ø 4 mm 43 mm 75 mm

7451010 ...745100 1 spirálový vrták ø 4,2 mm 43 mm 75 mm

7452010 ...745209 1 spirálový vrták ø 4,5 mm 47 mm 80 mm

7453010 ...745308 1 spirálový vrták ø 4,8 mm 52 mm 86 mm

7454010 ...745407 1 spirálový vrták ø 5 mm 52 mm 86 mm

7455010 ...745506 1 spirálový vrták ø 5,5 mm 57 mm 93 mm

7456010 ...745605 1 spirálový vrták ø 6 mm 57 mm 93 mm

7457010 ...745704 1 spirálový vrták ø 6,5 mm 63 mm 101 mm

7458010 ...745803 1 spirálový vrták ø 7 mm 69 mm 109 mm

7459010 ...745902 1 spirálový vrták ø 7,5 mm 69 mm 109 mm

7460010 ...746008 1 spirálový vrták ø 8 mm 75 mm 117 mm

7461010 ...746107 1 spirálový vrták ø 8,5 mm 75 mm 117 mm

7462010 ...746206 1 spirálový vrták ø 9 mm 81 mm 125 mm

7463010 ...746305 1 spirálový vrták ø 9,5 mm 81 mm 125 mm

7464010 ...746404 1 spirálový vrták ø 10 mm 87 mm 133 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve rozměry výrobku

7118000 ...711808 6 x spirálové vrtáky ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm plastový box s výklopným víkem 68 x 150 x 18 mm
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HSS vrtáky do kovu broušené

• pro ocel, ocelová litina, temperovaná litina, šedá litina, neželezné kovy, plasty
• vysoká stálost při vysokém záběru
• podle DIN 338
• provedení: přesně broušený
• materiál: HSS
• úhel špičky: 118°
• spirálová část se zmenšujícím se průměrem a zesíleným jádrem
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7541010 ...754102 3 x spirálové vrtáky ø 1 mm 12 mm 34 mm

7542010 ...754201 3 x spirálové vrtáky ø 1,5 mm 18 mm 40 mm

7543010 ...754300 3 x spirálové vrtáky ø 2 mm 24 mm 49 mm

7544010 ...754409 3 x spirálové vrtáky ø 2,5 mm 30 mm 57 mm

7545010 ...754508 3 x spirálové vrtáky ø 3 mm 33 mm 61 mm

7536010 ...753600 1 spirálový vrták ø 3,1 mm 36 mm 65 mm

7546010 ...754607 1 spirálový vrták ø 3,2 mm 36 mm 65 mm

7548010 ...754805 1 spirálový vrták ø 3,5 mm 39 mm 70 mm

7550010 ...755000 1 spirálový vrták ø 4 mm 43 mm 75 mm

7537010 ...753709 1 spirálový vrták ø 4,1 mm 43 mm 75 mm

7551010 ...755109 1 spirálový vrták ø 4,2 mm 43 mm 75 mm

7552010 ...755208 1 spirálový vrták ø 4,5 mm 47 mm 80 mm

7554010 ...755406 1 spirálový vrták ø 5 mm 52 mm 86 mm

7538010 ...753808 1 spirálový vrták ø 5,1 mm 52 mm 86 mm

7555010 ...755505 1 spirálový vrták ø 5,5 mm 57 mm 93 mm

7556010 ...755604 1 spirálový vrták ø 6 mm 57 mm 93 mm

7557010 ...755703 1 spirálový vrták ø 6,5 mm 63 mm 101 mm

7558010 ...755802 1 spirálový vrták ø 7 mm 69 mm 109 mm

7560010 ...756007 1 spirálový vrták ø 8 mm 75 mm 117 mm

7561010 ...756106 1 spirálový vrták ø 8,5 mm 75 mm 117 mm

7562010 ...756205 1 spirálový vrták ø 9 mm 81 mm 125 mm

7564010 ...756403 1 spirálový vrták ø 10 mm 87 mm 133 mm

7565010 ...756502 1 spirálový vrták ø 10,5 mm 87 mm 133 mm

7566010 ...756601 1 spirálový vrták ø 11 mm 94 mm 142 mm

7568010 ...756809 1 spirálový vrták ø 12 mm 101 mm 151 mm

7569010 ...756908 1 spirálový vrták ø 12,5 mm 101 mm 151 mm

7570010 ...757004 1 spirálový vrták ø 13 mm 101 mm 151 mm

7572010 ...757202 1 spirálový vrták ø 14 mm 108 mm 160 mm

7573010 ...757301 1 spirálový vrták ø 15 mm 114 mm 169 mm

7574010 ...757400 1 spirálový vrták ø 16 mm 120 mm 178 mm

304

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
6.12 Vrtáky / sekáče



7101000 7100000 7102000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve rozměry výrobku

7101000 ...710108 6 x spirálové vrtáky ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm plastový box s výklopným víkem 68 x 150 x 18 mm

7100000 ...710009 13 x spirálové vrtáky ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5,
5,5, 6, 6,5 mm

plastový box s výklopným víkem 110 x 150 x 18 mm

7102000 ...710207 13 x spirálové vrtáky ø 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6,
6,5, 7, 8 mm

plastový box s výklopným víkem 110 x 150 x 18 mm

HSS vrtáky do kovu broušené se 6-hrannou stopkou

• pro ocel, ocelová litina, temperovaná litina, šedá litina, neželezné kovy, plasty
• šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• vysoká stálost při vysokém záběru
• podle DIN 338
• provedení: přesně broušený
• materiál: HSS
• úhel špičky: 118°
• spirálová část se zmenšujícím se průměrem a zesíleným jádrem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7256000 ...725607 1 spirálový vrták ø 2 mm 16 mm 47 mm

7124000 ...712409 1 spirálový vrták ø 2 mm 24 mm 62 mm

7125000 ...712508 1 spirálový vrták ø 2,5 mm 30 mm 70 mm

7257000 ...725706 1 spirálový vrták ø 3 mm 16 mm 47 mm

7126000 ...712607 1 spirálový vrták ø 3 mm 33 mm 74 mm

7127000 ...712706 1 spirálový vrták ø 3,5 mm 39 mm 83 mm

7258000 ...725805 1 spirálový vrták ø 4 mm 20 mm 53 mm

7128000 ...712805 1 spirálový vrták ø 4 mm 43 mm 88 mm

7259000 ...725904 1 spirálový vrták ø 5 mm 26 mm 59 mm

7129000 ...712904 1 spirálový vrták ø 5 mm 52 mm 99 mm

7260000 ...726000 1 spirálový vrták ø 6 mm 26 mm 59 mm

7130000 ...713000 1 spirálový vrták ø 6 mm 63 mm 106 mm
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve rozměry výrobku

7121000 ...712102 5 x spirálové vrtáky ø 2, 3, 4, 5, 6 mm plastový box s výklopným víkem 68 x 150 x 18 mm

HSS vrtáky do kovu válcované

• pro ocel, lité železo, neželezné kovy, plasty
• podle DIN 338
• provedení: válcované, kuličkový plášť vrubovaný
• materiál: HSS
• úhel špičky: 118°
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7491010 ...749108 3 x spirálové vrtáky ø 1 mm 12 mm 34 mm

7492010 ...749207 3 x spirálové vrtáky ø 1,5 mm 18 mm 40 mm

7493010 ...749306 3 x spirálové vrtáky ø 2 mm 24 mm 49 mm

7494010 ...749405 3 x spirálové vrtáky ø 2,5 mm 30 mm 57 mm

7495010 ...749504 3 x spirálové vrtáky ø 3 mm 33 mm 61 mm

7496010 ...749603 1 spirálový vrták ø 3,2 mm 36 mm 65 mm

7498010 ...749801 1 spirálový vrták ø 3,5 mm 39 mm 70 mm

7500010 ...750005 1 spirálový vrták ø 4 mm 43 mm 75 mm

7501010 ...750104 1 spirálový vrták ø 4,2 mm 43 mm 75 mm

7502010 ...750203 1 spirálový vrták ø 4,5 mm 47 mm 80 mm

7504010 ...750401 1 spirálový vrták ø 5 mm 52 mm 86 mm

7505010 ...750500 1 spirálový vrták ø 5,5 mm 57 mm 93 mm

7506010 ...750609 1 spirálový vrták ø 6 mm 57 mm 93 mm

7507010 ...750708 1 spirálový vrták ø 6,5 mm 63 mm 101 mm

7508010 ...750807 1 spirálový vrták ø 7 mm 69 mm 109 mm

7509010 ...750906 1 spirálový vrták ø 7,5 mm 69 mm 109 mm

7510010 ...751002 1 spirálový vrták ø 8 mm 75 mm 117 mm

7511010 ...751101 1 spirálový vrták ø 8,5 mm 75 mm 117 mm

7512010 ...751200 1 spirálový vrták ø 9 mm 81 mm 125 mm

7514010 ...751408 1 spirálový vrták ø 10 mm 87 mm 133 mm

7515010 ...751507 1 spirálový vrták ø 10,5 mm 87 mm 133 mm

7516010 ...751606 1 spirálový vrták ø 11 mm 94 mm 142 mm

7518010 ...751804 1 spirálový vrták ø 12 mm 101 mm 151 mm

7520010 ...752009 1 spirálový vrták ø 13 mm 101 mm 151 mm

7530010 ...753006 1 spirálový vrták ø 14 mm 108 mm 160 mm

7534010 ...753402 1 spirálový vrták ø 15 mm 114 mm 169 mm
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7535010 ...753501 1 spirálový vrták ø 16 mm 120 mm 178 mm

7105000 8453000 8632000 7104000 7106000 7103000

8614000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve rozměry výrobku

7105000 ...710504 6 x spirálové vrtáky ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm plastový box s výklopným víkem 68 x 150 x 18 mm

8453000 ...845305 6 x spirálové vrtáky ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm plastovém boxu 56 x 160 x 18 mm

8632000 ...863200 6 x spirálové vrtáky ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm plastový box s výklopným víkem 70 x 150 x 17 mm

7104000 ...710405 13 x spirálové vrtáky ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5,
5, 5,5, 6, 6,5 mm

plastový box s výklopným víkem 110 x 150 x 18 mm

7106000 ...710603 13 x spirálové vrtáky ø 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6,
6,5, 7, 8 mm

plastový box s výklopným víkem 110 x 150 x 18 mm

7103000 ...710306 16 x spirálové vrtáky ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,2,
4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

plastovém boxu s výklopným víkem 112 x 187 x 34 mm

8614000 ...861404 16 x spirálové vrtáky ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,2,
4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

plastovém boxu s výklopným víkem 115 x 190 x 34 mm

HSS vrtáky do kovu válcované, dlouhé

• pro ocel, lité železo, neželezné kovy, plasty
• podle DIN 340
• provedení: válcované, dlouhé
• materiál: HSS
• úhel špičky: 118°
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7587010 ...758704 1 spirálový vrták ø 3 mm 66 mm 100 mm
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7591010 ...759107 1 spirálový vrták ø 4 mm 78 mm 119 mm

7594010 ...759404 1 spirálový vrták ø 5 mm 87 mm 132 mm

7596010 ...759602 1 spirálový vrták ø 6 mm 91 mm 139 mm

7599010 ...759909 1 spirálový vrták ø 8 mm 109 mm 165 mm

7602010 ...760202 1 spirálový vrták ø 10 mm 121 mm 184 mm

Vrtáky do dřeva

HSS spirálové vrtáky do dřeva "Professional"

• vhodné zejména pro použití pro nábytkové konstrukce a dřevěné terasy
• pro dřevo, tvrdé dřevo, dřevěné terasy
• pro mimořádné tvrdé druhy dřeva
• se 2 vodicími ostřími pro lepší vedení vrtaného otvoru
• s velkou drážkou pro optimální odvod třísek
• provedení: se samořezným středicím hrotem
• materiál: HSS
• balení: skladovací box na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7246000 ...724600 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 4 mm 43 mm 75 mm

7247000 ...724709 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 5 mm 52 mm 86 mm

7248000 ...724808 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 6 mm 57 mm 94 mm

7249000 ...724907 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 8 mm 75 mm 117 mm

7250000 ...725003 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 10 mm 87 mm 133 mm

7251000 ...725102 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 12 mm 101 mm 151 mm

7252000 ...725201 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 14 mm 101 mm 160 mm

7253000 ...725300 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 16 mm 110 mm 160 mm

7254000 ...725409 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 18 mm 120 mm 180 mm

7255000 ...725508 1 spirálový vrták do dřeva "Professional" ø 20 mm 130 mm 200 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve rozměry výrobku

7120000 ...712003 6 x spirálový vrták do dřeva
"Professional"

ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm plastový box s výklopným víkem 68 x 150 x 18 mm

308

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
6.12 Vrtáky / sekáče



CV spirálové vrtáky do dřeva

• pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
• vysoká životnost
• provedení: kruhově broušené, broušený centrovací hrot, broušený předvrták
• materiál: CV
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7603010 ...760301 1 spirálový vrták do dřeva ø 3 mm 33 mm 61 mm

7604010 ...760400 1 spirálový vrták do dřeva ø 4 mm 43 mm 75 mm

7605010 ...760509 1 spirálový vrták do dřeva ø 5 mm 52 mm 86 mm

7606010 ...760608 1 spirálový vrták do dřeva ø 6 mm 57 mm 94 mm

7607010 ...760707 1 spirálový vrták do dřeva ø 7 mm 69 mm 109 mm

7608010 ...760806 1 spirálový vrták do dřeva ø 8 mm 75 mm 117 mm

7610010 ...761001 1 spirálový vrták do dřeva ø 10 mm 87 mm 133 mm

7612010 ...761209 1 spirálový vrták do dřeva ø 12 mm 96 mm 151 mm

7614010 ...761407 1 spirálový vrták do dřeva ø 14 mm 97 mm 151 mm

7615010 ...761506 1 spirálový vrták do dřeva ø 15 mm 100 mm 160 mm

7616010 ...761605 1 spirálový vrták do dřeva ø 16 mm 100 mm 180 mm

7618010 ...761803 1 spirálový vrták do dřeva ø 18 mm 120 mm 180 mm

7619010 ...761902 1 spirálový vrták do dřeva ø 20 mm 130 mm 200 mm

8458000 7107000 7108000 8635000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø včetně ve rozměry výrobku

8458000 ...845800 5 x spirálový vrták do
dřeva

ø 4, 5, 6, 8, 10 mm plastovém boxu 56 x 160 x 18 mm

7107000 ...710702 6 x spirálový vrták do
dřeva

ø 3, 4, 5, 6, 8, 10
mm

1 x záhlubník, ø
12 mm

plastový box s výklopným
víkem

110 x 150 x 18 mm

7108000 ...710801 6 x spirálový vrták do
dřeva

ø 3, 4, 5, 6, 8, 10
mm

plastový box s výklopným
víkem

68 x 150 x 18 mm

8635000 ...863507 6 x spirálový vrták do
dřeva

ø 3, 4, 5, 6, 8, 10
mm

plastový box s výklopným
víkem

70 x 150 x 17 mm
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CV spirálové vrtáky do dřeva se 6-hrannou stopkou

• pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
• šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• vysoká životnost
• provedení: kruhově broušené, broušený centrovací hrot, broušený předvrták
• materiál: CV
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7261000 ...726109 1 spirálový vrták do dřeva ø 3 mm 35 mm 65 mm

7262000 ...726208 1 spirálový vrták do dřeva ø 4 mm 40 mm 75 mm

7263000 ...726307 1 spirálový vrták do dřeva ø 5 mm 50 mm 85 mm

7264000 ...726406 1 spirálový vrták do dřeva ø 6 mm 55 mm 90 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve rozměry výrobku

7122000 ...712201 5 x spirálový vrták do dřeva ø 3, 4, 5, 6, 8 mm plastový box s výklopným víkem 68 x 150 x 18 mm
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Hadovité vrtáky do dřeva

Hadovité vrtáky do dřeva „Standard”

• pro dřevěné trámy a spoje, silné dřevo
• vysoce kvalitní ocel
• vytvrzený břit pro vysokou dobu použití
• spirálovitý centrovací hrot
• přesně broušený předřezávací závitník a břit
• extra hluboké, zaoblené upínací drážky pro optimální odvod třísek
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7659010 ...765900 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 6 mm 190 mm 250 mm šestihranná stopka

7658010 ...765801 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 8 mm 190 mm 250 mm šestihranná stopka

7660010 ...766006 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 10 mm 190 mm 250 mm šestihranná stopka

7661010 ...766105 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 12 mm 190 mm 250 mm šestihranná stopka

7662010 ...766204 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 14 mm 190 mm 250 mm šestihranná stopka

7663010 ...766303 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 16 mm 190 mm 250 mm šestihranná stopka

7664010 ...766402 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 18 mm 190 mm 250 mm šestihranná stopka

7665010 ...766501 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 20 mm 190 mm 250 mm šestihranná stopka

7667010 ...766709 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 6 mm 325 mm 400 mm šestihranná stopka

7668010 ...766808 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 8 mm 325 mm 400 mm šestihranná stopka

7670010 ...767003 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 10 mm 325 mm 400 mm šestihranná stopka

7671010 ...767102 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 12 mm 325 mm 400 mm šestihranná stopka

7672010 ...767201 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 14 mm 325 mm 400 mm šestihranná stopka

7673010 ...767300 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 16 mm 325 mm 400 mm šestihranná stopka

7674010 ...767409 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 18 mm 325 mm 400 mm šestihranná stopka

7675010 ...767508 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 20 mm 325 mm 400 mm šestihranná stopka

7676010 ...767607 1 hadovitý vrták do dřeva „Standard” ø 22 mm 325 mm 400 mm šestihranná stopka
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Hadovité vrtáky do dřeva „speedwinder”

• pro dřevěné trámy, silné dřevo
• superrychlý postup při vrtání díky speciálně broušené čepeli
• šestihranná stopka pro rychlou výměnu nástroje
• vhodné zvláště pro použití v akumulátorových přístrojích
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7131000 ...713109 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 6 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7132000 ...713208 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 8 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7133000 ...713307 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 10 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7134000 ...713406 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 12 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7135000 ...713505 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 14 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7136000 ...713604 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 16 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7137000 ...713703 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 18 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7138000 ...713802 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 20 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7139000 ...713901 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 26 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka

7140000 ...714007 1 hadovitý vrták do dřeva „speedwinder” ø 30 mm 90 mm 165 mm šestihranná stopka

CV vrtáky do bednění

• k vrtání a děrování pro upínací šrouby nebo dráty v betonovém bednění
• otevřený spirálový dojezd od ø 16 mm
• šroubové spojení mezi vrtákem a stopkou
• kuželovitá přechodová stopka na vrtáku
• podle DIN 7490
• materiál: CV
• úhel špičky: 118°
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7680010 ...768000 1 vrták do bednění ø 8 mm 75 mm 400 mm ø 6 mm

7681010 ...768109 1 vrták do bednění ø 10 mm 87 mm 400 mm ø 8 mm

7682010 ...768208 1 vrták do bednění ø 12 mm 100 mm 400 mm ø 8 mm
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7683010 ...768307 1 vrták do bednění ø 14 mm 110 mm 400 mm ø 8 mm

7684010 ...768406 1 vrták do bednění ø 16 mm 100 mm 400 mm ø 10 mm

7686010 ...768604 1 vrták do bednění ø 20 mm 100 mm 400 mm ø 10 mm

Ploché vrtáky

• pro dřevo, překližky, dřevotřískové desky, konstrukční desky
• tvrzené pro dlouhou životnost
• broušený centrovací hrot
• broušené břity
• materiál: nástrojová ocel
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 7629000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka

7634000 ...763401 1 plochý frézovací vrták ø 14 mm 152 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7635000 ...763500 1 plochý frézovací vrták ø 16 mm 152 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7636000 ...763609 1 plochý frézovací vrták ø 18 mm 152 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7638000 ...763807 1 plochý frézovací vrták ø 20 mm 152 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7639000 ...763906 1 plochý frézovací vrták ø 22 mm 152 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7641000 ...764101 1 plochý frézovací vrták ø 25 mm 152 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7643000 ...764309 1 plochý frézovací vrták ø 30 mm 152 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

7646000 ...764606 1 plochý frézovací vrták ø 35 mm 152 mm šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm)

• pro plochý vrták
• balení: plastový sáček na kartě
• vhodné pro 7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000,
7646000

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka stopka

7629000 ...762909 1 prodlužovací stopka 270 mm šestihranná stopka
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HM válcové vrtáky

Válcový vrták pro závěsy pro vysoké nároky a s dlouhou životností
• pro umakart, potažené desky, dřevotřískové desky, dřevo, plasty
• provedení: s předřezem, středicí hrot
• materiál: HM
• stopka: ø 8 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka

3374000 ...337404 1 válcový vrták ø 26 mm 90 mm

3376000 ...337602 1 válcový vrták ø 35 mm 90 mm

WS válcové vrtáky
• pro veškeré dřevo
• provedení: s předřezem, středicí hrot
• materiál: nástrojová ocel
• stopka: ø 8 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka

3305000 ...330504 1 válcový vrták ø 20 mm 53 mm

3306000 ...330603 1 válcový vrták ø 25 mm 53 mm

3300000 ...330009 1 válcový vrták ø 26 mm 53 mm

3301000 ...330108 1 válcový vrták ø 30 mm 53 mm

3302000 ...330207 1 válcový vrták ø 35 mm 53 mm

3303000 ...330306 1 válcový vrták ø 40 mm 53 mm

3361000 ...336100 1 válcový vrták ø 15 mm 90 mm

3362000 ...336209 1 válcový vrták ø 20 mm 90 mm

3363000 ...336308 1 válcový vrták ø 25 mm 90 mm

3364000 ...336407 1 válcový vrták ø 26 mm 90 mm

3365000 ...336506 1 válcový vrták ø 30 mm 90 mm

3366000 ...336605 1 válcový vrták ø 35 mm 90 mm
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Forstnerův vrták
Sada k vrtání děr pro závěsy.
• obsah:
1 x Forstnerův vrták, ø 35 mm
1 x pomůcka při značení, plast, k pre-
ciznímu označení vrtacích bodů pro
miskové závěsy a excentrické spojovací
kování o Ø 26 a 35 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka

8728000 ...872806 1 Forstnerův vrták ø 35 mm 90 mm ø 10 mm

speciální geometrie řezu

Speciální geometrie řezu brání u Forstnerova vrtáku od firmy wolfcraft nežádoucímu vyvíjení tepla při vrtání. Výsledek vrtání je přesný a bez
jakýchkoli stop hoření na obrobku.
• pro vrtání otvorů bez vytržení a rozměrově přesných
• vrtání okrajových otvorů ve všech měkkých dřevech a dřevotřískových deskách s plastovou vrstvou
• speciální geometrie řezu = kratší časy vrtání = žádné stopy hoření ve dřevě
• vrtání s menší silou = šetří stroj
• provedení: se středícím hrotem, 2 hlavní břity, zubaté obvodové břity
• materiál: kvalitní nástrojová ocel
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka

3313000 ...331303 1 Forstnerův vrták ø 15 mm 90 mm ø 8 mm

3315000 ...331501 1 Forstnerův vrták ø 20 mm 90 mm ø 8 mm

3316000 ...331600 1 Forstnerův vrták ø 22 mm 90 mm ø 8 mm

3317000 ...331709 1 Forstnerův vrták ø 25 mm 90 mm ø 8 mm

3318000 ...331808 1 Forstnerův vrták ø 26 mm 90 mm ø 8 mm

3319000 ...331907 1 Forstnerův vrták ø 28 mm 90 mm ø 8 mm

3320000 ...332003 1 Forstnerův vrták ø 30 mm 90 mm ø 8 mm

3321000 ...332102 1 Forstnerův vrták ø 32 mm 90 mm ø 10 mm

3322000 ...332201 1 Forstnerův vrták ø 35 mm 90 mm ø 10 mm

3325000 ...332508 1 Forstnerův vrták ø 40 mm 90 mm ø 10 mm

3326000 ...332607 1 Forstnerův vrták ø 45 mm 90 mm ø 10 mm

3328000 ...332805 1 Forstnerův vrták ø 48 mm 90 mm ø 10 mm

3327000 ...332706 1 Forstnerův vrták ø 50 mm 90 mm ø 10 mm
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číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø stopka ve rozměry výrobku

1002000 ...100206 5 x Forstnerův vrták ø 15, 20, 25, 30, 35 mm ø 10 mm plastový kufr 2K 165 x 127 x 47 mm

Forstnerův vrták se 6 hrannou stopkou

• pro měkké dřevo, dřevotřískové desky s plastovým povrchem
• čisté otvory díky speciální geometrii zubů
• šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• provedení: středicí hrot, 2 hlavní břity, zubaté obvodové břity
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka

3309000 ...330900 1 Forstnerův vrták ø 26 mm 90 mm

3310000 ...331006 1 Forstnerův vrták ø 35 mm 90 mm
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Vrtáky do kamene / sekáče

HM vrtáky do betonu "Professional"

• pro zdi, kámen, beton, mramor, přírodní kameny, keramika
• přímý spirálový chod
• zesilené plátované sedlo
• speciálně tvrzené
• s příklepem
• podle ISO 5468
• materiál: HM
• úhel špičky: 130°
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7774010 ...777408 1 vrták do betonu "Professional" ø 4 mm 40 mm 75 mm

7775010 ...777507 1 vrták do betonu "Professional" ø 5 mm 40 mm 85 mm

7776010 ...777606 1 vrták do betonu "Professional" ø 6 mm 55 mm 100 mm

7778010 ...777804 1 vrták do betonu "Professional" ø 8 mm 70 mm 120 mm

7780010 ...778009 1 vrták do betonu "Professional" ø 10 mm 70 mm 120 mm

7785010 ...778504 1 vrták do betonu "Professional" ø 5 mm 95 mm 150 mm

7786010 ...778603 1 vrták do betonu "Professional" ø 6 mm 95 mm 150 mm

7782010 ...778207 1 vrták do betonu "Professional" ø 12 mm 90 mm 150 mm

7784010 ...778405 1 vrták do betonu "Professional" ø 14 mm 90 mm 150 mm

7788010 ...778801 1 vrták do betonu "Professional" ø 8 mm 180 mm 250 mm

7789010 ...778900 1 vrták do betonu "Professional" ø 10 mm 180 mm 250 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve rozměry výrobku

7119000 ...711907 6 x vrták do betonu "Professional" ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm plastový box s výklopným víkem 68 x 150 x 18 mm
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HM speciální vrtáky do betonu

• pro zdi, kámen, beton, umělé kameny, mramor, keramika
• přesně vybroušená destička z tvrdokovu, broušená diamantem
• letování s olovem ve speciálním postupu
• odolné teplu do 500° C
• extra hluboká broušená spirálová drážka
• podle DIN 5468
• materiál: HM
• úhel špičky: 130°
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7743010 ...774308 1 speciální vrták do betonu ø 3 mm 35 mm 70 mm

7744010 ...774407 1 speciální vrták do betonu ø 4 mm 40 mm 75 mm

7745010 ...774506 1 speciální vrták do betonu ø 5 mm 50 mm 85 mm

7746010 ...774605 1 speciální vrták do betonu ø 6 mm 60 mm 100 mm

7747010 ...774704 1 speciální vrták do betonu ø 7 mm 55 mm 100 mm

7748010 ...774803 1 speciální vrták do betonu ø 8 mm 70 mm 120 mm

7749010 ...774902 1 speciální vrták do betonu ø 9 mm 70 mm 120 mm

7750010 ...775008 1 speciální vrták do betonu ø 10 mm 70 mm 120 mm

7752010 ...775206 1 speciální vrták do betonu ø 12 mm 80 mm 150 mm

7754010 ...775404 1 speciální vrták do betonu ø 14 mm 85 mm 150 mm

7756010 ...775602 1 speciální vrták do betonu ø 16 mm 85 mm 160 mm

8616000 7110000 7109000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø všeobecné ve rozměry výrobku

8616000 ...861602 10 x speciální vrták do
betonu

ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8,
9, 10 mm

v kvalitním boxu na
uložení

plastovém boxu 115 x 190 x 34 mm

7110000 ...711006 6 x speciální vrták do
betonu

ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm plastový box s
výklopným víkem

68 x 150 x 18 mm

7109000 ...710900 9 x speciální vrták do
betonu

ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8,
10 mm

plastový box s
výklopným víkem

110 x 150 x 18 mm
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HM vrtáky do kamene

• pro zdi, kámen, beton, mramor, dlažby
• vysoce kvalitní ocel
• tvrzené, stabilní, pevné uzavření
• podle DIN 5468
• provedení: válcované
• materiál: HM
• úhel špičky: 130°
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7703010 ...770300 1 vrták do kamene ø 3 mm 30 mm 60 mm

7704010 ...770409 1 vrták do kamene ø 4 mm 40 mm 70 mm

7705010 ...770508 1 vrták do kamene ø 5 mm 50 mm 85 mm

7706010 ...770607 1 vrták do kamene ø 6 mm 60 mm 100 mm

7707010 ...770706 1 vrták do kamene ø 7 mm 60 mm 100 mm

7708010 ...770805 1 vrták do kamene ø 8 mm 80 mm 120 mm

7709010 ...770904 1 vrták do kamene ø 9 mm 80 mm 120 mm

7710010 ...771000 1 vrták do kamene ø 10 mm 80 mm 120 mm

7712010 ...771208 1 vrták do kamene ø 12 mm 90 mm 150 mm

7714010 ...771406 1 vrták do kamene ø 14 mm 90 mm 150 mm

7716010 ...771604 1 vrták do kamene ø 16 mm 90 mm 150 mm

7736010 ...773608 1 vrták do kamene ø 6 mm 135 mm 200 mm

7737010 ...773707 1 vrták do kamene ø 8 mm 135 mm 200 mm

7738010 ...773806 1 vrták do kamene ø 10 mm 135 mm 200 mm

8450000 7112000 8634000 7111000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve rozměry výrobku

8450000 ...845008 5 x vrták do kamene ø 4, 5, 6, 8, 10 mm plastovém boxu 56 x 160 x 18 mm

7112000 ...711204 6 x vrták do kamene ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm plastový box s výklopným víkem 68 x 150 x 18 mm

8634000 ...863408 6 x vrták do kamene ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm plastový box s výklopným víkem 70 x 150 x 17 mm

7111000 ...711105 9 x vrták do kamene ø 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm plastový box s výklopným víkem 110 x 150 x 18 mm
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HM vrtáky do kamene se 6-hrannou stopkou

• pro zdi, kámen, beton, mramor, dlažby
• šestihranná stopka 1/4" (E6.3) pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů
• vysoce kvalitní ocel
• tvrzené, stabilní, pevné uzavření
• přesně vybroušená destička z tvrdokovu
• podle DIN 5468
• materiál: HM
• úhel špičky: 130°
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7265000 ...726505 1 vrták do kamene ø 4 mm 30 mm 80 mm

7266000 ...726604 1 vrták do kamene ø 5 mm 40 mm 95 mm

7267000 ...726703 1 vrták do kamene ø 6 mm 50 mm 110 mm

7269000 ...726901 1 vrták do kamene ø 8 mm 50 mm 110 mm

7270000 ...727007 1 vrták do kamene ø 10 mm 70 mm 120 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve

7123000 ...712300 5 x vrták do kamene ø 4, 5, 6, 8, 10 mm plastový box s výklopným víkem
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HM průrazové vrtáky na zeď se 6-hrannou stopkou

• stroj: rotační a příklepové vrtačky
• pro zdi, beton, přírodní kameny, umělé kameny, mramor, dlažby
• vysoce kvalitní ocel
• silné jádro
• HM-řezací destička, houževnatá, uzavřená
• podle DIN 5468
• provedení: opískované
• materiál: HM
• úhel špičky: 130°
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7918010 ...791800 1 průrazový vrták na zeď ø 8 mm 300 mm 400 mm šestihranná stopka

7920010 ...792005 1 průrazový vrták na zeď ø 10 mm 300 mm 400 mm šestihranná stopka

7922010 ...792203 1 průrazový vrták na zeď ø 12 mm 300 mm 400 mm šestihranná stopka

7924010 ...792401 1 průrazový vrták na zeď ø 14 mm 300 mm 400 mm šestihranná stopka

7926010 ...792609 1 průrazový vrták na zeď ø 16 mm 300 mm 400 mm šestihranná stopka

7928010 ...792807 1 průrazový vrták na zeď ø 18 mm 300 mm 400 mm šestihranná stopka

7932010 ...793200 1 průrazový vrták na zeď ø 22 mm 300 mm 400 mm šestihranná stopka

7940010 ...794009 1 průrazový vrták na zeď ø 10 mm 450 mm 600 mm šestihranná stopka

7942010 ...794207 1 průrazový vrták na zeď ø 12 mm 450 mm 600 mm šestihranná stopka

7917000 ...791701 3 x průrazové vrtáky na zeď ø 8, 10, 12 mm 300 mm 400 mm šestihranná stopka

HM vrtáky do betonu s SDS rychloupínací stopkou
vhodné pro Bosch Uneo, Bosch Uneo Maxx

• stroj: aku vrtací kladiva s rychloupínacím sklíčidlem SDS
• lze použít i v běžném tříčelisťovém sklíčidle
• pro zdi, beton, přírodní kameny, umělé kameny, kámen
• provedení: s příklepem
• materiál: HM
• úhel špičky: 130°
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7760000 ...776005 1 vrták do betonu ø 4 mm 40 mm 85 mm SDS rychloupínací stopka

7761000 ...776104 1 vrták do betonu ø 5 mm 55 mm 100 mm SDS rychloupínací stopka

7762000 ...776203 1 vrták do betonu ø 6 mm 55 mm 100 mm SDS rychloupínací stopka

7763000 ...776302 1 vrták do betonu ø 8 mm 70 mm 120 mm SDS rychloupínací stopka

7764000 ...776401 1 vrták do betonu ø 10 mm 70 mm 120 mm SDS rychloupínací stopka
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Příklepové vrtáky do vrtacího kladiva s upnutím SDS-plus
„Professional 4-Cut“

• stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
• pro armovaný beton, žulu, zdi, přírodní kameny, umělé
kameny

• zvláště vhodné pro silně armovaný beton
• dlouhá životnost - speciální závit na posun redukuje otřesové zatížení při vrtání s
kladivem

• delší životnost – rozdělení střižné síly do dvou rovin pomocí odlišného nastavení
hloubky a vedlejší řezné plochy

• optimální přenos síly díky bočně zkosené hlavě z tvrdokovu se 4 břity a sedlu umístě-
nému hluboko v těle vrtáku

• materiál: HM
• ve plastovém boxu
• balení: plastový klip

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7416000 ...741607 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 5 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7418000 ...741805 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 6 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7422000 ...742208 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 8 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7417000 ...741706 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 5 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7419000 ...741904 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 6 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7423000 ...742307 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 8 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7426000 ...742604 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 10 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7429000 ...742901 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 12 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7431000 ...743106 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 14 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7420000 ...742000 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 6 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7424000 ...742406 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 8 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7427000 ...742703 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 10 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7430000 ...743007 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 12 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7434000 ...743403 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 24 mm 200 mm 250 mm SDS-plus

7421000 ...742109 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 6 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7440000 ...744004 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 6,5 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7425000 ...742505 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 8 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7428000 ...742802 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 10 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7432000 ...743205 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 14 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7433000 ...743304 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional 4-Cut" ø 16 mm 200 mm 260 mm SDS-plus
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Příklepové vrtáky do vrtacího kladiva s upnutím SDS-plus
„Professional“

• stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
• pro beton, žulu, zdi, přírodní kameny, umělé kameny
• speciální letovaná, plně vložená HM řezná destička s vyra-
ženým centrovacím hrotem

• dlouhá životnost - speciální závit na posun redukuje otřesové zatížení při vrtání s
kladivem

• vysoká rychlost řezání - díky speciálnímu závitu pro posun optimálně rozkládá údero-
vou energii vrtacího kladiva

• provedení: vybavená kuličkami a mezistupňovitě tvrzenou z chrom-niklovo-molybdeno-
vou ocelí

• materiál: HM
• balení: plastový klip,

            číslo zboží 7998000, 7999000: plastovém boxu

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7987000 ...798700 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 5 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7988000 ...798809 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 6 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7842000 ...784208 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 8 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7841000 ...784109 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 5 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7989000 ...798908 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 6 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7998000 ...799806 ø 6 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7992000 ...799202 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 8 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7999000 ...799905 5 x příklepový vrták z tvrdokovu se stopkou SDS-max "Professional" ø 8 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7843000 ...784307 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 10 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7844000 ...784406 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 12 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7986000 ...798601 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 15 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7990000 ...799004 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 6 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7993000 ...799301 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 8 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7995000 ...799509 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 10 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7845000 ...784505 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 12 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7849000 ...784901 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 14 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7851000 ...785106 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 16 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7991000 ...799103 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 6 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7862000 ...786202 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 6,5 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7994000 ...799400 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 8 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7996000 ...799608 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 10 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7846000 ...784604 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 12 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7852000 ...785205 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 18 mm 250 mm 300 mm SDS-plus

7853000 ...785304 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 20 mm 250 mm 300 mm SDS-plus

7847000 ...784703 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 12 mm 400 mm 450 mm SDS-plus

7860000 ...786004 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Professional" ø 20 mm 400 mm 450 mm SDS-plus
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HM příklepové vrtáky do vratcího kladiva s upnutím SDS-plus
"Standard"

• stroj: vrtací kladivo s upnutím SDS-plus
• pro beton, žulu, zdi, přírodní kameny, umělé kameny
• speciálně naletovaná, plně vsazená HM řezná destička
• spirála a stopka speciálně vytvrzeny
• materiál: HM
• úhel špičky: 130°
• balení: plastový klip

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7804010 ...780408 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 4 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7805010 ...780507 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 5 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7806010 ...780606 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 6 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7812010 ...781207 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 8 mm 50 mm 110 mm SDS-plus

7816010 ...781603 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 6 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7817010 ...781702 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 7 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7818010 ...781801 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 8 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7819010 ...781900 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 9 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7820010 ...782006 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 10 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7822010 ...782204 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 12 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7824010 ...782402 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 14 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7838010 ...783805 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 18 mm 140 mm 200 mm SDS-plus

7840010 ...784000 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 20 mm 140 mm 200 mm SDS-plus

7828010 ...782808 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 6 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7807010 ...780705 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 6,5 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7830010 ...783003 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 8 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7831010 ...783102 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 10 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7832010 ...783201 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 12 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7833010 ...783300 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 14 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7834010 ...783409 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 16 mm 150 mm 210 mm SDS-plus

7836010 ...783607 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 16 mm 190 mm 250 mm SDS-plus

7854010 ...785403 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 8 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7855010 ...785502 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 10 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7856010 ...785601 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 12 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7858010 ...785809 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 14 mm 200 mm 260 mm SDS-plus

7871010 ...787100 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 10 mm 390 mm 450 mm SDS-plus

7872010 ...787209 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 12 mm 400 mm 450 mm SDS-plus

7874010 ...787407 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 14 mm 400 mm 450 mm SDS-plus

7876010 ...787605 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 16 mm 400 mm 450 mm SDS-plus

7880010 ...788008 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 20 mm 400 mm 450 mm SDS-plus

7885010 ...788503 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 25 mm 400 mm 450 mm SDS-plus

7886010 ...788602 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 10 mm 550 mm 600 mm SDS-plus

7887010 ...788701 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 12 mm 550 mm 600 mm SDS-plus

7888010 ...788800 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 14 mm 550 mm 600 mm SDS-plus

7891010 ...789104 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 16 mm 550 mm 600 mm SDS-plus

7893010 ...789302 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva "Standard" ø 20 mm 550 mm 600 mm SDS-plus
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8456000 7113000 8613000

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka Ø ve rozměry výrobku

8456000 ...845602 4 x příklepový vrták do
vrtacího kladiva "Standard"

SDS-plus ø 5 x 110 mm
ø 6 x 110 mm
ø 6 x 160 mm
ø 8 x 160 mm

plastovém boxu 56 x 160 x 18 mm

7113000 ...711303 6 x příklepový vrták do
vrtacího kladiva "Standard"

SDS-plus ø 5 x 110 mm
ø 6 x 110 mm
ø 6 x 160 mm
ø 8 x 110 mm
ø 8 x 160 mm
ø 10 x 160 mm

plastovém boxu s výklopným víkem 112 x 187 x 34 mm

8613000 ...861305 6 x příklepový vrták do
vrtacího kladiva "Standard"

SDS-plus ø 5 x 110 mm
ø 6 x 110 mm
ø 8 x 110 mm
ø 6 x 160 mm
ø 8 x 160 mm
ø 10 x 160 mm

plastovém boxu s výklopným víkem 115 x 190 x 34 mm

Příklepový vrták z tvrdokovu se stopkou SDS-max

• stroj: vrtací kladivo s uchycením SDS-max
• pro beton, žulu, zdi, přírodní kameny, umělé kameny
• obzvláště silné a robustní (i při armování) díky stabilizačnímu hlavnímu břitu
• nejvyšší životnost v betonu a armování díky zvětšenému, zaoblenému vedlejšímu
řezáku

• lépe drží při navrtání a zabraňuje odlupování díky zesílené 2-bodové středicí špici
• efektivní přesměrování úderové energie díky optimalizovanému vrcholovému úhlu z
tvrdokovu

• mimořádně rychlý postup při vrtání díky speciálním šroubovicím
• certifikováno společností pro zkoušení vrtáků do zdiva (Prüfgemeinschaft Mauerbohrer,
PGM) podle požadavků Německého institutu pro stavební techniku (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt)

• materiál: HM
• úhel špičky: 130°
• balení: plastový klip

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

5343000 ...534308 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva ø 18 mm 400 mm 540 mm SDS-max

5344000 ...534407 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva ø 20 mm 400 mm 520 mm SDS-max

5345000 ...534506 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva ø 22 mm 400 mm 520 mm SDS-max

5346000 ...534605 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva ø 25 mm 400 mm 520 mm SDS-max

5347000 ...534704 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva ø 28 mm 400 mm 520 mm SDS-max

5348000 ...534803 1 příklepový vrták do vrtacího kladiva ø 30 mm 400 mm 520 mm SDS-max
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Majzlíky se stopkou SDS-plus
• obsah:
1 x spičatý sekáč, 250 mm
1 x plochý sekáč, 250 mm, 20 mm
1 x rýčovitý sekáč, 250 mm, 35 mm

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka

7914000 ...791404 1 sada dlát SDS-plus

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka břitu délka stopka

7910000 ...791008 1 spičatý sekáč 250 mm SDS-plus

7911000 ...791107 1 plochý sekáč 20 mm 250 mm SDS-plus

7912000 ...791206 1 rýčovitý sekáč 35 mm 250 mm SDS-plus

7913000 ...791305 1 dutinkový sekáč 22 mm 250 mm SDS-plus

7909000 ...790902 1 sekáč na dlaždice 40 mm 250 mm SDS-plus

Majzlíky se stopkou SDS-max
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka břitu délka stopka

5351000 ...535107 1 spičatý sekáč 400 mm SDS-max

5352000 ...535206 1 plochý sekáč 25 mm 400 mm SDS-max

5353000 ...535305 1 rýčovitý sekáč 50 mm 400 mm SDS-max
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Víceúčelové vrtáky

Sada víceúčelových vrtáků
• obsah:
1 x accumobil - mobilní vrtací pomůcka, pro vrtání pravoúhlých otvorů - rychle a jednoduše - a také pro nezkušené kutily, žádný
prokluz vrtáku na hladkých plochách díky gumovému nárazníku
5 x víceúčelový vrták, ø 4, 5, 6, 8, 10 mm, přesně vybroušená destička z tvrdokovu, dřevo, kámen, kovy, plasty

číslo zboží EAN
4006885...

popis ve rozměry výrobku

1000000 ...100008 1 sada víceúčelových vrtáků plastový kufr 2K 165 x 127 x 47 mm

univerzální speciální vrták, mnohostranný, zátěžový, s dlouhou životností
• pro dřevo, kámen, kovy, plasty
• přesně vybroušená destička z tvrdokovu
• odolný vůči teplu do 1 100 °C
• úhel špičky: 130°
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka

7962010 ...796201 1 víceúčelový vrták ø 3 mm 35 mm 70 mm

7963010 ...796300 1 víceúčelový vrták ø 4 mm 40 mm 75 mm

7964010 ...796409 1 víceúčelový vrták ø 5 mm 50 mm 85 mm

7965010 ...796508 1 víceúčelový vrták ø 6 mm 60 mm 100 mm

7967010 ...796706 1 víceúčelový vrták ø 8 mm 70 mm 120 mm

7969010 ...796904 1 víceúčelový vrták ø 10 mm 70 mm 120 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø ve rozměry výrobku

7114000 ...711402 6 x víceúčelový vrták ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm plastový box s výklopným víkem 68 x 150 x 18 mm
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Univerzální vrtáky se stopkou SDS-plus

• pro kámen, dřevo, kovy, plasty, sendvičové desky
• pro maximální nároky
• s diamantem broušeným HM příčným břitem
• optimální vrták pro renovační práce (např. při vestavbě oken a dveří)
• Pozor: Používejte jen k vrtání! Není příklepový vrták!
• balení: plastový klip

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

7436000 ...743601 1 univerzální vrták ø 6 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7437000 ...743700 1 univerzální vrták ø 8 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7438000 ...743809 1 univerzální vrták ø 10 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

7439000 ...743908 1 univerzální vrták ø 12 mm 100 mm 160 mm SDS-plus

Vrtáky na dlaždice a sklo

• pro sklo, skleněné tabule, zrcadla, lahve, keramika, porcelán
• přesně broušená, kopinatá deska z tvrdokovu
• materiál: HM
• vrtat pouze minimálním tlakem při chodu doprava v nízkých otáčkách, chladit vodou,
terpentinem nebo petrolejem

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka

7974010 ...797406 1 vrták na dlaždice a sklo ø 4 mm 90 mm

7975010 ...797505 1 vrták na dlaždice a sklo ø 5 mm 90 mm

7976010 ...797604 1 vrták na dlaždice a sklo ø 6 mm 100 mm

7978010 ...797802 1 vrták na dlaždice a sklo ø 8 mm 100 mm

7979010 ...797901 1 vrták na dlaždice a sklo ø 10 mm 100 mm
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Diamantové vrtáky

• stroj: vrtačky
• použitelné pro sanitární upevnění a průchody kabelů
• pro dlažby, jemnou kameninu, žulové desky, kachle
• řezací okraj z vysocehodnotného průmyslového diamantu, kterým jde hladce a přesně vrtat i tvrdé materiály
• základní tělo z plného materiálu určeného pro trvalé precizní nasazení
• vpuštěný parafín umožňuje chlazení řezu – tím se prodlužuje životnost a zabraňuje se tvorbě prachu při vrtání
• materiál: osazen diamanty

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu stopka

5990000 ...599000 1 diamantový vrták ø 5 mm 30 mm šestihranná stopka

5991000 ...599109 1 diamantový vrták ø 6 mm 30 mm šestihranná stopka

5992000 ...599208 1 diamantový vrták ø 8 mm 40 mm šestihranná stopka

5993000 ...599307 1 diamantový vrták ø 10 mm 40 mm šestihranná stopka

5994000 ...599406 1 diamantový vrták ø 14 mm 40 mm šestihranná stopka
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Sortimenty vrtáků

7115000 7116000 7117000

8615000 8611000

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah materiál ve rozměry výrobku

5 x spirálové vrtáky ø 3,
4, 5, 6, 8 mm

HSS7115000 ...711501 1 sortiment kombinovaných
vrtáků

4 x vrták do kamene ø 4,
5, 6, 8 mm

HM

plastový box s
výklopným víkem

110 x 150 x 18 mm

5 x vrták do kamene ø 3,
4, 5, 6, 8 mm

HM7116000 ...711600 1 sortiment kombinovaných
vrtáků

4 x vrtáky do dřeva ø 4, 5,
6, 8 mm

CV

plastový box s
výklopným víkem

110 x 150 x 18 mm

3 x spirálové vrtáky ø 5,
6, 8 mm

HSS

3 x vrták do kamene ø 5,
6, 8 mm

HM

7117000 ...711709 1 sortiment kombinovaných
vrtáků

3 x vrtáky do dřeva ø 5, 6,
8 mm

CV

plastový box s
výklopným víkem

110 x 150 x 18 mm

8 x spirálové vrtáky ø 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

HSS

5 x vrták do kamene ø 3,
4, 5, 6, 8 mm

HM

8615000 ...861503 1 sortiment kombinovaných
vrtáků

5 x vrtáky do dřeva ø 4, 5,
6, 8, 10 mm

CV

plastovém boxu s
výklopným víkem

115 x 190 x 34 mm

�
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�

číslo zboží EAN
4006885...

popis obsah materiál ve rozměry výrobku

6 x spirálové vrtáky ø 2,
3, 4, 5, 6, 8 mm

HSS

4 x vrták do kamene ø 4,
5, 6, 8 mm

HM

8 x bity PH 1/2/3, PZ 1/2/
3, SL 0,6x4,5/0,8x5,5

8611000 ...861107 1 sortiment vrtáků a bitů

1 x držák bitů

plastovém boxu 115 x 190 x 34 mm

Ostatní
• pro dřevo, kovy
• materiál: HSS
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka spirály délka stopka

2512000 ...251205 1 frézovací vrták ø 6 mm 60 mm 90 mm ø 6 mm

• pro frézování obrysů a vrtání otvorů,
např. pro hmoždinky do sádrokartonu

• pro sádrokartonové desky
• 3 břity s upínacími zalomenými dráž-
kami zajistí rychlý postup frézování

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø pracovní délka délka stopka

7981000 ...798106 1 frézovací vrták ø 8 mm 35 mm 70 mm ø 8 mm

• speciální vrták na vrtání a frézování obrysů do měkkých stěnových obkladů
• pro zvětšování stávajících otvorů pro hmoždinky
• pro frézování prostupů sanitárních instalací a elektroinstalací
• pro dlažby
• materiál: HM - sypaný
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø délka stopka

7982000 ...798205 1 frézovací vrták ø 6 mm 100 mm ø 6 mm
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• pro vrtáky ø 4 - 8 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

2900000 ...290006 1 zachycovač prachu ø 63 mm

• k značení na kameni, plechu a oceli
• hrot a úderová hlava induktivně zu-
šlechtěné

• ostře rýhované, pochromovaná horní
plocha

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

7980010 ...798007 1 důlčík 8 x 125 mm

• k rýsování
• pro dlažby, kámen, sklo, plechy, ocel
• špice z tvrdokovu s naletovaným kulo-
vým broušením

• šestihranná profilová ocel
• s nasazovacím klipsem
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka

7985010 ...798502 1 rýsovací jehla 150 mm
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Ruční sponkovačky

• vysoká zatížitelnost díky solidnímu krytu z hliníkové tlakové litiny
• s dodatečnou regulací síly úderu
• dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy
• kovové tělo
• balení: papírová páska
• samostatné příslušenství: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000,
7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7239000

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

7081000 ...708105 1 tacocraft M 14+ - ruční sponkovačka pro spony typu 053 6 - 14 mm
pro hřebíky typu 062, 16 mm

• vysoká zatížitelnost díky solidnímu krytu z hliníkové tlakové litiny
• dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy
• kovové tělo
• balení: papírová páska
• samostatné příslušenství: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100,
7036000, 7037000, 7037100

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

7080000 ...708006 1 tacocraft M 10 - ruční sponkovačka pro spony typu 053 4 - 10 mm
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• kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
• nastavitelná sila nástřelu
• výklopný zásobník umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu spon
• zabudovaný vytahovač sponek
• snadná obsluha
• včetně: 1000 x široké sponky do sponkovačky, typ 053 - 8mm
• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100,
7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

7089000 ...708907 1 tacocraft 7 - sada na sponkování pro spony typu 053 4 - 14 mm

• kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
• nastavitelná sila nástřelu
• výklopný zásobník umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu spon
• snadná obsluha
• včetně: 1000 x široké sponky do sponkovačky, typ 053 - 8mm
• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

7088000 ...708808 1 tacocraft 5 - sada na sponkování pro spony typu 053 4 - 8 mm
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• nízká hmotnost díky stabilnímu, rázuvzdornému pouzdru
• přesný přivaděč sponek z kovu
• dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy
• s dodatečnou regulací síly úderu
• plastové tělo
• balení: papírová páska
• samostatné příslušenství: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000,
7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7239000

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

7079000 ...707900 1 tacocraft P 14+ - ruční sponkovačka pro spony typu 053 6 - 14 mm
pro hřebíky typu 062, 16 mm

• nízká hmotnost díky stabilnímu, rázuvzdornému pouzdru
• přesný přivaděč sponek z kovu
• dobře uchopitelná rukojeť s plastovým povlakem pro práci bez únavy
• plastové tělo
• balení: papírová páska
• samostatné příslušenství: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100,
7036000, 7037000, 7037100

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

7078000 ...707801 1 tacocraft P 10 - ruční sponkovačka pro spony typu 053 4 - 10 mm

• malá a pohotová
• plastové tělo
• balení: papírová páska
• samostatné příslušenství: 7016000,
7017000, 7026000, 7028000,
7028100, 7031000, 7032000,
7032100

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

6999000 ...699908 1 tacocraft P 4 - ruční sponkovačka pro spony typu 053 6 - 8 mm
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Kladivové sponkovačky
• speciálně pro profesionální trvalé pou-
žití

• ergonomické vyrovnání hmotnosti pro
práci bez únavy

• balení: papírová páska
• samostatné příslušenství: 7010000,
7011000, 7012000

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

7000000 ...700000 1 tacocraft HT 10 - kladivová sponkovačka pro spony typu 050 6 - 10 mm

• se šikovnou neklouzavou rukojetí
• balení: papírová páska
• samostatné příslušenství: 7015000,
7016000, 7017000, 7021000,
7026000, 7028000, 7028100,
7031000, 7032000, 7032100

číslo zboží EAN
4006885...

popis pro

7076000 ...707603 1 tacocraft HT 8 - kladivová sponkovačka pro spony typu 053 4 - 8 mm

Sponky/hřebíky

Typ 013 Široké sponky do sponkovačky
vhodné pro Esco, kwb, LUX, Maestri, Novus, Rapid, Rawlplug, Rexel

• materiál: tvrzená ocel
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška svorky typ

7056000 ...705609 2000 x široké sponky do sponkovačky 6 mm 013

7057000 ...705708 1400 x široké sponky do sponkovačky 8 mm 013
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Typ 050 Široké sponky do sponkovačky
vhodné pro Arrow, Black & Decker, Bosch, Drapper, Emhard, Esco, Haubold, LUX, Makita, Markwell, Me-
kano, Novus, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rawlplug, Rocafix, RYOBI, Stanley, wolfcraft

• materiál: tvrzená ocel
• balení: dvojitý blistr
• vhodné pro 7000000

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška svorky typ

7010000 ...701007 2000 x široké sponky do sponkovačky 6 mm 050

7011000 ...701106 1500 x široké sponky do sponkovačky 8 mm 050

7012000 ...701205 1000 x široké sponky do sponkovačky 10 mm 050

Typ 053 Široké sponky do sponkovačky
vhodné pro AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Fischer, Haubold, kwb, LUX, Maestri, Ma-
xicraft, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, OBI-Brico, Outifrance, Petrus, Piranha, Proxxon,
Rapid, Rawlplug, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Stanley, wolfcraft

• materiál: ocel
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška svorky typ vhodné pro

7015000 ...701502 3000 x široké sponky do sponkovačky 4 mm 053 7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000

7016000 ...701601 4000 x široké sponky do sponkovačky 6 mm 053 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000,
7081000, 7088000, 7089000

7017000 ...701700 3000 x široké sponky do sponkovačky 8 mm 053 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000,
7081000, 7088000, 7089000
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• materiál: exrta tvrzená ocel

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška
svorky

typ balení vhodné pro

7021000 ...702103 2400 x široké sponky do
sponkovačky

4 mm 053 dvojitý blistr 7076000, 7078000, 7080000, 7088000,
7089000

7026000 ...702608 2000 x široké sponky do
sponkovačky

6 mm 053 dvojitý blistr 6999000, 7076000, 7078000, 7079000,
7080000, 7081000, 7088000, 7089000

7028000 ...702806 4000 x široké sponky do
sponkovačky

6 mm 053 dvojitý blistr 6999000, 7076000, 7078000, 7079000,
7080000, 7081000, 7088000, 7089000

7028100 ...702813 5000 x široké sponky do
sponkovačky

6 mm 053 skládací krabice 6999000, 7076000, 7078000, 7079000,
7080000, 7081000, 7088000, 7089000

7031000 ...703100 1400 x široké sponky do
sponkovačky

8 mm 053 dvojitý blistr 6999000, 7076000, 7078000, 7079000,
7080000, 7081000, 7088000, 7089000

7032000 ...703209 3000 x široké sponky do
sponkovačky

8 mm 053 dvojitý blistr 6999000, 7076000, 7078000, 7079000,
7080000, 7081000, 7088000, 7089000

7032100 ...703216 5000 x široké sponky do
sponkovačky

8 mm 053 skládací krabice 6999000, 7076000, 7078000, 7079000,
7080000, 7081000, 7088000, 7089000

7036000 ...703605 1000 x široké sponky do
sponkovačky

10 mm 053 dvojitý blistr 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,
7089000

7037000 ...703704 3000 x široké sponky do
sponkovačky

10 mm 053 dvojitý blistr 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,
7089000

7037100 ...703711 4000 x široké sponky do
sponkovačky

10 mm 053 skládací krabice 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,
7089000

7042000 ...704206 1000 x široké sponky do
sponkovačky

12 mm 053 dvojitý blistr 7079000, 7081000, 7089000

7042100 ...704213 2500 x široké sponky do
sponkovačky

12 mm 053 skládací krabice 7079000, 7081000, 7089000

7046000 ...704602 1000 x široké sponky do
sponkovačky

14 mm 053 dvojitý blistr 7079000, 7081000, 7089000

7047000 ...704701 3000 x široké sponky do
sponkovačky

14 mm 053 dvojitý blistr 7079000, 7081000, 7089000

7049000 ...704909 2000 x široké sponky do
sponkovačky

16 mm 053 dvojitý blistr

• nekorodující kvalitní ocel VA pro použití v exteriéru
• materiál: nerez INOX
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška svorky typ

7025000 ...702509 2000 x široké sponky do sponkovačky 6 mm 053

7030000 ...703001 1400 x široké sponky do sponkovačky 8 mm 053

339

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 6
6.13 Sponkovačky / Sponky



Spona se roztáhne při ponoření do materiálu = optimální
držení.
• provedení: D-hrot
• materiál: tvrzená ocel
• balení: dvojitý blistr
• vhodné pro 7079000, 7081000, 7089000

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška svorky typ

7045000 ...704503 1000 x široké sponky do sponkovačky 14 mm 053

Typ 055 Úzké sponky do sponkovačky
vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Holz-Her, kwb, LUX, Metabo, Neckermann/Bull-
craft, Novus, Petrus, Rapid, wolfcraft

• provedení: vytvrzené
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška svorky typ

7166000 ...716605 1200 x úzké sponky do sponkovačky 15 mm 055

7167000 ...716704 1200 x úzké sponky do sponkovačky 18 mm 055

7169000 ...716902 1200 x úzké sponky do sponkovačky 23 mm 055

7173000 ...717305 1000 x úzké sponky do sponkovačky 30 mm 055

Typ 056 Široké sponky do sponkovačky
vhodné pro Arrow, Bostitch, Esco, kwb, LUX, Novus, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Skreba, Stanley, Swingline

• materiál: tvrzená ocel
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška svorky typ

7177000 ...717701 1200 x široké sponky do sponkovačky 8 mm 056
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Typ 057 Široké sponky do sponkovačky
vhodné pro AEG, Casals, LUX, Maxicraft, Mekano, Peugeot, Rocafix, Skil, Swingline

• materiál: tvrzená ocel
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška svorky typ

7192000 ...719200 1250 x široké sponky do sponkovačky 8 mm 057

Typ 059 Široké sponky do sponkovačky
vhodné pro Black & Decker, Bukama, wolfcraft

• materiál: tvrzená ocel
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis výška svorky typ

7203000 ...720305 1250 x široké sponky do sponkovačky 8 mm 059

Hřebíky

Typ 062 Hřebíky
vhodné pro AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Esco, kwb, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo,
Novus, Rapid, Rocafix, Rocagraf, RYOBI, Skil, Stanley, Swingline, wolfcraft

• materiál: tvrzená ocel
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka typ vhodné pro

7234000 ...723405 1000 x hřebíky 14 mm 062

7239000 ...723900 1000 x hřebíky 16 mm 062 7079000, 7081000

7241000 ...724105 1000 x hřebíky 19 mm 062
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Řezné a hrubovací kotouče černé

Řezné kotouče na kov, extra tenké

• stroj: úhlové brusky
• bez tvorby otřepů
• čisté hrany řezu
• jednoduché řezání bez chvění
• vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
• podle EN 12413
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání tloušťka kotouče provedení pro

1685999 ...168596 1 řezací kotouč pro jemné řezání ø 115 mm ø 22,2 mm 1 mm rovný nerez

1687999 ...168794 1 řezací kotouč pro jemné řezání ø 125 mm ø 22,2 mm 1 mm rovný nerez

1633099 ...163300 1 řezací kotouč pro jemné řezání ø 230 mm ø 22,2 mm 1,9 mm rovný nerez

1683999 ...168398 1 řezací kotouč pro jemné řezání ø 115 mm ø 22,2 mm 1 mm rovný kovy

1684999 ...168497 1 řezací kotouč pro jemné řezání ø 125 mm ø 22,2 mm 1 mm rovný kovy

1668999 ...166899 1 řezací kotouč pro jemné řezání ø 115 mm ø 22,2 mm 1,5 mm rovný hliník

1669999 ...166998 1 řezací kotouč pro jemné řezání ø 125 mm ø 22,2 mm 1,5 mm rovný hliník

• stroj: úhlové brusky
• bez tvorby otřepů
• čisté hrany řezu
• podle EN 12413
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání tloušťka kotouče provedení pro

8460000 ...846005 3 x řezací kotouče ø 115 mm ø 22,2 mm 1,2 mm rovný nerez

8461000 ...846104 3 x řezací kotouče ø 125 mm ø 22,2 mm 1,2 mm rovný nerez
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Řezné kotouče na kov

• stroj: úhlové brusky
• pro kovy
• vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
• podle EN 12413
• rychlost řezu: max. 80 m/sec

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání tloušťka kotouče provedení balení

1620099 ...162099 1 řezací kotouč ø 115 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený volně

1620300 ...162037 5 x řezací kotouče ø 115 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený smršťovací fólie s etiketou

1622099 ...162297 1 řezací kotouč ø 125 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený volně

1622300 ...162235 5 x řezací kotouče ø 125 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený smršťovací fólie s etiketou

1624099 ...162495 1 řezací kotouč ø 178 mm ø 22,2 mm 2,5 mm rovný volně

1627099 ...162792 1 řezací kotouč ø 230 mm ø 22,2 mm 2,5 mm rovný volně

1626099 ...162693 1 řezací kotouč ø 230 mm ø 22,2 mm 3,2 mm zalomený volně

1626300 ...000131 5 x řezací kotouče ø 230 mm ø 22,2 mm 3,2 mm zalomený smršťovací fólie s etiketou

Řezné kotouče na kámen

• stroj: úhlové brusky
• pro kámen
• čisté hrany řezu
• vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
• podle EN 12413
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání tloušťka kotouče provedení

1686999 ...168695 1 řezací kotouč pro jemné řezání ø 115 mm ø 22,2 mm 1,6 mm rovný

1688999 ...168893 1 řezací kotouč pro jemné řezání ø 125 mm ø 22,2 mm 1,6 mm rovný
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• stroj: úhlové brusky
• pro kámen
• vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
• podle EN 12413
• rychlost řezu: max. 80 m/sec

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání tloušťka kotouče provedení balení

1621099 ...162198 1 řezací kotouč ø 115 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený volně

1621300 ...162136 5 x řezací kotouče ø 115 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený smršťovací fólie s etiketou

1623099 ...162396 1 řezací kotouč ø 125 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený volně

1623300 ...162334 5 x řezací kotouče ø 125 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený smršťovací fólie s etiketou

1628099 ...162891 1 řezací kotouč ø 230 mm ø 22,2 mm 2,5 mm rovný volně

1629099 ...162990 1 řezací kotouč ø 230 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený volně

Řezné kotouče univerzální

• stroj: úhlové brusky
• univerzální na kámen a kovy
• podle EN 12413
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání tloušťka kotouče provedení

1660999 ...166097 1 univerzální řezací kotouč ø 115 mm ø 22,2 mm 2,5 mm zalomený

Hrubovací kotouče

• stroj: úhlové brusky
• pro zpracování svárů a lité oceli
• pro kovy
• podle EN 12413
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání tloušťka kotouče provedení

1630099 ...163096 1 hrubovací kotouč ø 115 mm ø 22,2 mm 6 mm zalomený

1631099 ...163195 1 hrubovací kotouč ø 125 mm ø 22,2 mm 6 mm zalomený
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Sortimenty
• stroj: úhlové brusky
• balení: smršťovací fólie s etiketou

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání obsah

1663000 ...166301 1 startovací sada pro úhlové brusky ø 115 mm ø 22,2 mm 1 x řezací kotouč pro jemné řezání kovy, ø 115 mm
1 x řezací kotouč kovy, ø 115 mm
1 x řezací kotouč kámen, ø 115 mm
1 x hrubovací kotouč kovy, ø 115 mm
1 x lamelový brusný talíř kovy, ø 115 mm, zrno 40

1664000 ...166400 1 startovací sada pro úhlové brusky ø 125 mm ø 22,2 mm 1 x řezací kotouč pro jemné řezání kovy, ø 125 mm
1 x řezací kotouč kovy, ø 125 mm
1 x řezací kotouč kámen, ø 125 mm
1 x hrubovací kotouč kovy, ø 125 mm
1 x lamelový brusný talíř kovy, ø 125 mm, zrno 40

Diamantové řezací kotouče "Expert Universal"

• stroj: úhlové brusky
• pro armovaný beton, žulu, slínek, přírodní kámen, pemzu, mramor, vápenopískové cihly, střešní tašky
• pohodlná práce
• vysoký řezací výkon, dlouhá životnost
• velká řezná oblast
• velká bezpečnost díky výrobě „Made in Germany“
• 100% kontrola kvality před dodáním
• podle EN 13236
• provedení: laserem svařované, segmentovaný
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání výška segmentu

8372000 ...837201 1 diamantový řezací kotouč "Expert Universal" ø 115 mm ø 22,2 mm 13 mm

8373000 ...837300 1 diamantový řezací kotouč "Expert Universal" ø 125 mm ø 22,2 mm 13 mm

8375000 ...837508 1 diamantový řezací kotouč "Expert Universal" ø 230 mm ø 22,2 mm 17 mm
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Diamantové řezací kotouče "Pro Universal"
• stroj: úhlové brusky
• pro pemzu, vymývané betony, cihly, beton, všechny stavební materiály
• čisté, rovné řezy
• podle EN 13236
• provedení: slinutý, segmentovaný
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání výška segmentu

8321000 ...832107 1 diamantový řezací kotouč "Pro Universal" ø 115 mm ø 22,2 mm 10 mm

8322000 ...832206 1 diamantový řezací kotouč "Pro Universal" ø 125 mm ø 22,2 mm 10 mm

8323000 ...832305 1 diamantový řezací kotouč "Pro Universal" ø 180 mm ø 22,2 mm 10 mm

8324000 ...832404 1 diamantový řezací kotouč "Pro Universal" ø 230 mm ø 22,2 mm 10 mm

Diamantové řezací kotouče "Pro Ceramic Turbo"

• stroj: úhlové brusky
• pro žulu, jemnou kameninu, dlažby, keramické dlaždice
• nejjemnější a rychlé řezy
• řezání bez námahy
• velice klidný chod a stabilita během řezání
• podle EN 13236
• provedení: slinutý, uzavřený kruh s voštinovou strukturou, super tenký (1,4 mm)
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• vyztužená příruba pro bezpečné použití
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání výška segmentu

8328000 ...832800 1 diamantový řezací kotouč "Pro Ceramic Turbo" ø 115 mm ø 22,2 mm 10 mm

8329000 ...832909 1 diamantový řezací kotouč "Pro Ceramic Turbo" ø 125 mm ø 22,2 mm 10 mm
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Diamantové řezací kotouče "Pro Ceramic"
• stroj: stacionární stroje
• pro žulu, jemnou kameninu, dlažby, keramické dlaždice
• nejjemnější a rychlé řezy
• řezání bez námahy
• podle EN 13236
• provedení: uzavřený kruh
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání výška segmentu

8330000 ...833005 1 diamantový řezací kotouč "Pro Ceramic" ø 180 mm ø 25,4 mm 8 mm

8331000 ...833104 1 diamantový řezací kotouč "Pro Ceramic" ø 200 mm ø 25,4 mm 8 mm

Diamantové řezací kotouče "Pro Turbo"
• stroj: úhlové brusky
• pro slínek, střešní tašky, přírodní kámen, cihly
• podle EN 13236
• provedení: slinutý, uzavřený kruh
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání výška segmentu

1694000 ...169401 1 diamantový řezací kotouč "Pro Turbo" ø 115 mm ø 22,2 mm 7 mm

1695000 ...169500 1 diamantový řezací kotouč "Pro Turbo" ø 125 mm ø 22,2 mm 7 mm

1698000 ...169807 1 diamantový řezací kotouč "Pro Turbo" ø 230 mm ø 22,2 mm 7 mm

Diamantové řezací kotouče "Pro Multi"
• stroj: úhlové brusky
• zvláště pro renovační práce
• pro kámen, dřevo, plast, plech, kovové úchyty
• podle EN 13236
• provedení: víceúčelový kotouč, osazen diamanty
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání

8334000 ...833401 1 diamantový řezací kotouč "Pro Multi" ø 115 mm ø 22,2 mm

8336000 ...833609 1 diamantový řezací kotouč "Pro Multi" ø 125 mm ø 22,2 mm

8335000 ...833500 1 diamantový řezací kotouč "Pro Multi" ø 230 mm ø 22,2 mm
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Diamantové řezací kotouče "Standard Universal"
• stroj: úhlové brusky
• pro pemzu, dlažební kameny, všechny stavební materiály
• podle EN 13236
• provedení: slinutý, segmentovaný
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání výška segmentu

8385000 ...838505 1 diamantový řezací kotouč "Standard Universal" ø 110 mm ø 22,2 mm 7 mm

8386000 ...838604 1 diamantový řezací kotouč "Standard Universal" ø 125 mm ø 22,2 mm 7 mm

8389000 ...838901 1 diamantový řezací kotouč "Standard Universal" ø 230 mm ø 22,2 mm 7 mm

Diamantové řezací kotouče "Standard Ceramic"
• stroj: úhlové brusky
• pro dlažby, jemnou kameninu
• čisté řezy díky zakrytému řezacímu břitu
• podle EN 13236
• provedení: slinutý, uzavřený kruh
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání výška segmentu

8381000 ...838109 1 diamantový řezací kotouč "Standard Ceramic" ø 110 mm ø 22,2 mm 5 mm

8383000 ...838307 1 diamantový řezací kotouč "Standard Ceramic" ø 180 mm ø 22,2 mm 5 mm

Diamantové řezací kotouče "Standard Ceramic"
• stroj: stacionární stroje
• pro dlažby, jemnou kameninu
• čisté řezy díky zakrytému řezacímu břitu
• podle EN 13236
• provedení: slinutý, uzavřený kruh
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• číslo zboží 1651000: vrtání 30 mm s redukcí na 25,4 mm
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání výška segmentu

1651000 ...165106 1 diamantový řezací kotouč "Standard Ceramic" ø 180 mm ø 25,4 mm 5 mm

8327000 ...832701 1 diamantový řezací kotouč "Standard Ceramic" ø 230 mm ø 25,4 mm 5 mm
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Diamantový brusný kotouč "Standard"
• stroj: úhlové brusky
• k odstranění výčnělků
• pomoc při renovačních pracích
• pro betonové výrobky, pemzu, cihly, přírodní kámen, umělý kámen, zbytky malty
• velký úběr při broušení kamenů
• podle EN 13236
• provedení: slinutý, uzavřený kruh
• max. řezná rychlost 80 m/s
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání výška segmentu

8387000 ...838703 1 diamantový brusný kotouč "Standard" ø 105 mm ø 22,2 mm 7 mm

8382000 ...838208 1 diamantový brusný kotouč "Standard" ø 125 mm ø 22,2 mm 7 mm

Sortimenty

Levnější alternativa - ideální pro nováčky a příležitostné řemeslníky
• stroj: úhlové brusky
• pro všechna běžná použití při stavbě a renovaci
• segmentovaný kotouč: pro řezání cihel, přírodního kamene a chodníkových dlaždic
• turbo kotouč: pro všechny práce v betonu, armovaném betonu a žule
• brusný kotouč na obklady: pro čisté hladké řezy mramoru, obkladů a keramických dlaždic
• podle EN 13236
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• obsah:
1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, univerzální, segmentovaný
1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, "Turbo"
1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, dlažby

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis vrtání

8392000 ...839205 1 sada diamantových řezacích kotoučů ø 22,2 mm
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Levnější alternativa - ideální pro nováčky a příležitostné řemeslníky
• stroj: úhlové brusky
• segmentovaný kotouč: pro řezání cihel, přírodního kamene a chodníkových dlaždic
• brusný kotouč na obklady: pro čisté hladké řezy mramoru, obkladů a keramických dlaždic
• podle EN 13236
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• obsah:
1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, segmentovaný
1 x diamantový řezací kotouč, ø 110 mm, dlažby

• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis vrtání

8390000 ...839007 1 sada diamantových řezacích kotoučů ø 22,2 mm

Řezací kotouče z tvrdokovu
• stroj: úhlové brusky
• pro dřevo, laminát, parkety, plast
• ideální pomocník pro odřezávání laminátu a
parketů bez vytrhávání nebo zbarvení hrany řezu

• provedení: HM - sypaný, segmentovaný
• rychlost řezu: max. 80 m/sec
• jakost řezu: jemné, čisté řezy
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø vrtání tloušťka kotouče

8369000 ...836907 1 řezací kotouč z tvrdokovu "Standard" ø 115 mm ø 22,2 mm 1,2 mm

8370000 ...837003 1 řezací kotouč z tvrdokovu "Standard" ø 125 mm ø 22,2 mm 1,2 mm
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Stojan na úhlové brusky

• stroj: jednoruční úhlové brusky ø 115 / 125 mm
• k dělení kovů
• integrovaný napínák, maximální rozpětí 100 mm
• stabilní provedení s deskou z tlakové litiny
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

5019000 ...501904 1 stojan na úhlovou brusku velký 190 x 260 x 240 mm

• stroj: jednoruční a dvouruční úhlová bruska ø 180 / 230 mm
• k dělení kovů
• integrovaný napínák, maximální rozpětí 100 mm
• stabilní provedení
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

5018000 ...501805 1 stojan na úhlovou brusku velký 330 x 510 x 350 mm

Příslušenství

číslo zboží EAN
4006885...

popis odstup otvorů

2456000 ...245600 1 přírubová matice 26, 30, 35 mm

• stroj: úhlové brusky ø 115 / 125 / 230 mm
• závit M 14
• balení: blistr na kartě
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číslo zboží EAN
4006885...

popis odstup čepů průměr čepů

2453000 ...245303 1 přírubový klíč 30 mm ø 4 mm

• stroj: úhlové brusky
• provedení: rovný
• balení: připevněná na kartě

• stroj: úhlové brusky
• provedení: rovný
• včetně: 1 x přírubová matice, M 14
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis odstup čepů průměr čepů

2457000 ...245709 1 přírubový klíč 35 mm ø 5 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis odstup čepů průměr čepů

2458000 ...245808 1 přírubový klíč 35 mm ø 5 mm

• stroj: úhlové brusky
• provedení: zalomený
• balení: připevněná na kartě

• stroj: úhlové brusky
• variabilní rozteč kolíků
• provedení: rovný
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis odstup čepů průměr čepů

2459000 ...245907 1 univerzální přírubový klíč 30, 35 mm ø 4 mm
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Ochrana očí

Brýle s postraničkou i pro použití s dioptrickými brýlemi
• dají se nosit pohodlně i přes dioptrické brýle
• také použitelné samostatně jako ochranné brýle
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4901000 ...490109 1 ochranné brýle "Standard" s postranicemi, bezbarvé

Brýle s postranicemi s UV ochranou
• skla s vrstvou proti poškrábání
• moderní a sportovní design
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4905000 ...490505 1 ochranné brýle "Profi" s postranicemi, tónované
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Brýle s postranicemi pro maximální nároky
• skla s vrstvou proti poškrábání
• moderní a sportovní design
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4906000 ...490604 1 ochranné brýle "Profi" s postranicemi, bezbarvé

Efektivní ochrana proti modrému světlu
• integrovaný světelný filtr chrání sítnici před škodlivým modrým světlem
• certifikovaná plastová skla umožňují nezkreslené vnímání barev
• připínací rám pro instalaci korekčních skel pro optimální vidění
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4909000 ...490901 1 ochranné brýle pro obrazovku s postranicemi, žlutě tónované, s připínacím rámem pro korekční skla
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Sportovní obroučkové brýle
• sportovní design pro moderní vzhled
• dvousložková technologie s měkkou plastovou vložkou pro vysoký komfort nošení a všestrannou ochranu
• plastová skla s vrstvou proti poškrábání zajistí dlouhou životnost a dokonalou viditelnost
• s páskem s nastavitelnou velikostí pro ještě lepší držení
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4907000 ...490703 1 ochranné brýle "Sport" s postranicemi a nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé

Univerzální
• díky nastavitelným postraničkám optimální pro každou hlavu
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4900000 ...490000 1 ochranné brýle "Safe" s nastavitelnými postranicemi, bezbarvé

357

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 6
6.15 Ochrana při práci



Celková ochrana při silné žátěži
• na ochranu proti úlomkům, částicím a poletujícímu prachu
• 4-otvorové větrání zabraňuje zamlžení průzoru při vysokém pracovním nasazení
• ideální pro lidi co nosí brýle
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4902000 ...490208 1 brýle s plnou viditelností "Classic" s nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé, s ventilem, 4 otvory větrání

Celková ochrana
• na ochranu proti úlomkům, částicím a poletujícímu prachu
• ideální pro lidi co nosí brýle
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4903000 ...490307 1 brýle s plnou viditelností "Standard" s nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé
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Komfortní brýle s ergonomicky tvarovanou těsnicí chlopní
• na ochranu proti střepinám a stříkajícím tekutinám
• nepřímé větrání brání zapocení při maximálním pracovním nasazení
• skla s vrstvou proti poškrábání
• ideální pro lidi co nosí brýle
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4904000 ...490406 1 brýle s plnou viditelností "Comfort" s nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé, nepřímo větrané

Robustní ochranné brýle
• kruhová skla a šroubovací kroužek nerezového vzhledu pro speciální retro vzhled
• vysoký komfort při nošení a všestranná ochrana očí díky těsnicí hadicové pryžové podušce
• skryté větrání zabraňuje zamlžování brýlí
• s páskem s nastavitelnou velikostí pro ještě lepší držení
• podle DIN EN 166:2001
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4908000 ...490802 1 brýle se šroubovacími kroužky s nastavitelným gumovým páskem, bezbarvé
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Ochrana dýchání
– Masky FFP1 chrání před zatěžujícím, ale nikoli bezprostředně zdraví škodlivým prachem a kouřem

(pevné částice). Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí 4násobek hodnoty MAK*.
– Masky FFP2 poskytují ochranu proti zdraví škodlivým pevným a kapalným částicím. Maximální

přípustná koncentrace škodlivin činí 10násobek hodnoty MAK*.
– Masky FFP3 proti jedovatým, pevným a kapalným částicím a proti částicím rakovinotvorných a

radioaktivních látek, sporám, bakteriím, virům a enzymům. Maximální přípustná koncentrace
škodlivin činí 30násobek hodnoty MAK*.

– Filtry A1P2 chrání před organickými plyny a parami, např. před rozpouštědly, laky nebo lepidly, a
rovněž před zdraví škodlivými, pevnými a kapalnými částicemi. Maximální přípustná koncentrace
škodlivin činí 10násobek hodnoty MAK*.

– Filtry ABEK chrání před organickými a anorganickými plyny a parami, a také proti kyselým ply-
nům, čpavku a organickým derivátům čpavku. Maximální přípustná koncentrace škodlivin činí
30násobek hodnoty MAK*.

* Maximální koncentrace na pracovišti (hodnota MAK) udává maximálně přípustnou koncentraci určité látky, jako je plyn, pára nebo aerosol, ve vzduchu
(dýchaném) na pracovišti, při kterých se nedá očekávat žádné poškození zdraví, i když je člověk této koncentraci vystaven 8 hodin denně, maximálně 40
hodin týdně.

• ochrana proti netoxickému hrubému prachu, jako např. při opracování rzi, práci s nátěrovým tmelem / cementem nebo na
zdivu

• komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
• speciální materiál filtru pro lehké dýchání
• podle DIN EN 149:2001+A1:2009

číslo zboží EAN
4006885...

popis třída filtru balení

4831000 ...483101 3 x maska proti jemnému prachu FFP1 dvojitý blistr na kartě

4832000 ...483200 20 x maska proti jemnému prachu FFP1 karton
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• ochrana proti málo jedovatým látkám, jako např. při zpracování dřeva, při broušení barev, laků nebo oceli a při práci se
skelnými/minerálními vlákny

• komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
• speciální materiál filtru pro lehké dýchání
• podle DIN EN 149:2001+A1:2009

číslo zboží EAN
4006885...

popis třída filtru balení

4836000 ...483606 3 x maska proti jemnému prachu FFP2 dvojitý blistr na kartě

4837000 ...483705 20 x maska proti jemnému prachu FFP2 karton

• ochrana proti málo jedovatým látkám, jako např. při zpracování dřeva, při broušení barev, laků nebo oceli a při práci se
skelnými/minerálními vlákny

• s uhlíkovým filtrem proti obtěžování organickým zápachem
• komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
• speciální materiál filtru a ventil pro lehké dýchání
• podle DIN EN 149:2001+A1:2009
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis třída filtru provedení

4838000 ...483804 3 x maska proti jemnému prachu FFP2 VC s uhlíkovým filtrem, s dýchacím ventilem
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• ochrana proti málo jedovatým látkám, jako např. při zpracování dřeva, při broušení barev, laků nebo oceli a při práci se
skelnými/minerálními vlákny

• komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
• speciální materiál filtru a ventil pro lehké dýchání
• podle DIN EN 149:2001+A1:2009
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis třída filtru provedení

4840000 ...484009 3 x maska proti jemnému prachu FFP2 V s dýchacím ventilem

• vhodný zejména pro prevenci chřipky ( např. chřipka typu A / H1N1-prasečí chřipka)
• ochrana proti jedovatým látkám, jako např. při broušení ušlechtilé oceli, při svařování hliníku nebo při práci s azbestem
• komfortní tvar díky tvarovatelné nosní části a měkkému materiálu filtru
• speciální materiál filtru a ventil pro lehké dýchání
• s nastavitelným gumovým páskem pro přizpůsobení různým velikostem hlavy
• podle DIN EN 149:2001+A1:2009
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis třída filtru provedení

4842000 ...484207 2 x maska proti jemnému prachu FFP3 V s dýchacím ventilem

• pro práce s hrubými, bezpečnými ma-
teriály (polystyren, sekání/úprava tráv-
níku, hrabání listí atd.)

• Hygienická maska - není osobní
ochranné vybavení!

• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4849000 ...484900 5 x hygienické masky
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• na ochranu před plyny a parami, např. z rozpouštědel, laků nebo lepidel
• dobré utěsnění díky variabilnímu systému těsnicích chlopní
• dva široké, nastavitelné elastické pásky s rychlouzávěrem umožňují dobré přizpůsobení různému tvaru hlavy
• podle DIN EN 14387:2004 + A1:2008
• balení: plastový sáček na kartě
• samostatné příslušenství: 4851000, 4852000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4850000 ...485006 1 polomaska s výměnným filtrem A1P2

• podle DIN EN 14387:2004 + A1:2008
• vhodné pro 4850000

číslo zboží EAN
4006885...

popis balení

4851000 ...485105 1 náhradní filtr ABEK dvojitý blistr na kartě

4852000 ...485204 1 náhradní filtr A1P2 plastový sáček na kartě

Ochrana sluchu
Klapková ochrana sluchu obklopuje celý ušní lalůček a hodí se při častém nasazování a snímání. Zátky
do uší se vkládají do zvukovodu a doporučují se při trvalém hluku. Hodnota SNR (Single Number Rating)
udává střední utlumení hladiny hluku v decibelech. Hodnoty HML udávají izolační hodnoty při vysokých
(high), středních (middle) a hlubokých (low) frekvencích.

Lehká ochrana sluchu
pro příležitostné použití
• jednoduché nastavení
výšky klapek

• podle DIN EN 352-1:2002
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis SNR hodnota HML

4868000 ...486805 1 chrániče sluchu "Standard" 23 db H 28 / M 20 / L 12 db
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skládací - šetří místo

Skládací ochrana
sluchu pro trvalé
použití v hlučném
prostředí
• nastavitelná velikost
• podle DIN EN 352-1:2002
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis SNR hodnota HML

4865000 ...486508 1 chrániče sluchu "Compact" 26 db H 30 / M 23 / L 15 db

Profesionální ochrana sluchu pro trvalé použití v hlučném prostředí
• např. pro práce s vibrační deskou nebo stavebním kompresorem
• ergonomicky tvarovaný a stabilní hlavový pásek zajišťuje velký komfort, i při dlouhé době nošení
• nastavitelná velikost
• skládací - šetří místo
• podle DIN EN 352-1:2002
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis SNR hodnota HML

4870000 ...487000 1 chrániče sluchu "Profi" 30 db H 31 / M 28 / L 19 db

Komfortní vícenásobně použitelné zátky do uší
• lamelové těsnění proti vstupu hluku, bez nepříjemného tlaku
• podle DIN EN 352-2:2002
• materiál: měkký termoplast
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis SNR hodnota HML

4866000 ...486607 1 pár zátek do uší 20 db H 21 / M 16 / L 15 db

364

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
6.15 Ochrana při práci



Komfortní vícenásobně použitelné zátky do uší s provázkem
• lamelové těsnění proti vstupu hluku, bez nepříjemného tlaku
• se šňůrkou pro práce s častým přerušováním nošení
• podle DIN EN 352-2:2002
• materiál: měkký termoplast
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis SNR hodnota HML

4872000 ...487208 1 pár zátek do uší 20 db H 21 / M 16 / L 15 db

Cenově výhodné jednorázové zátky do uší
• pro extrémní hlukové podmínky
• snadno tvarovatelná, optimálně se hodí do zvukovodu
• podle DIN EN 352-2:2002
• balení: dvojitý blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis SNR hodnota HML

4874000 ...487406 4 x páry zátek do uší jednorázové 30 db H 31 / M 27 / L 21 db
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Ochrana hlavy

• tvar pohlcující nárazovou energii
• s univerzální zásuvnou kapsou na ochranu sluchu
• s drážkou na odvod kapalin
• zdrsnělá vrchní oblast minimalizuje škrábance
• jednoduchá úprava velikosti
• podle DIN EN 397:2012 + A1:2012
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis barva

4853000 ...485303 1 ochranná přilba žlutá

4855000 ...485501 1 ochranná přilba bílá

Sportovní baseballová čepice s tvrdou skořápkou k ochraně
před nárazy
• k ochraně před nárazy nebo odření hlavy o předměty, přístroje, dřevo,
kámen atd.

• pro oblasti použití, kde zákonodárce nepředpokládá použití ochranné přilby podle DIN
EN 397, např. při zahradních pracích nebo v interiérech domů

• podle DIN EN 812:2012
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis barva

4858000 ...485808 1 ochranná čepice černé
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Ochrana těla

Univerzální jednorázová kombinéza s kapucí
• na ochranu před prachem a nečistotami
• prodyšná
• obličejová guma pro optimální přizpůsobení kapuce
• pruženka v pase, na koncích rukávů a nohavic
• se zakrytým zdrhovadlem
• balení: plastový sáček s vložkou

číslo zboží EAN
4006885...

popis velikost barva

4890000 ...489004 1 jednorázová kombinéza XL bílá

• používají se tam, kde by se mělo předejít otiskům bot od špinavých a zaprášených bot
• pro pokládání laminátu, koberců, dlaždic atd.
• délka cca 40 cm
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis barva

4877000 ...487703 2 x pár návleků na boty bílá

Sortimenty
• obsah:
1 x brýle s plnou viditelností, DIN EN 166:2001
1 x protiprachová maska, FFP1, DIN EN 149:2001+A1:2009
1 x chrániče sluchu, DIN EN 352-1:2002

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4871000 ...487109 1 sada pro ochranu při práci
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Univerzální uchycení
vhodné pro AEG, Batavia, Black & Decker, Bosch (bez uchycení STARLOCK), CAPAZ, CRAFTSMAN, DeWalt,
DEXTER, DREMEL, Einhell, Erbauer, Fein (bez uchycení STARLOCK), Greenworks, Hitachi, Kraft Werkzeuge,
KRAFTRONIC, LUX, Mac Allister, Makita, Mastercraft, Metabo, Milwaukee, Parkside, Passat, PorterCable,
Renovator, Rockwell, RYOBI, Scheppach, Skil, Stanley, Titan, Westfalia, Worx

ke zpracování dřeva/plastů

• idelání možnosti použití na montovaných dílech
• vysoká rychlost řezání
• pro měkké dřevo, dřevotřískové desky, laminát, parkety, plast
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: HCS
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka záběru řezací tvar

3988000 ...398801 1 ponorný řezací plátek "PRO" 10 mm rovný

3989000 ...398900 1 ponorný řezací plátek "PRO" 22 mm rovný

3990000 ...399006 1 ponorný řezací plátek "PRO" 28 mm rovný
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• pro čisté řezy do dřeva s kontrolovatelnou hloubkou ponoru
• ideální pro čepová spojení nebo drážky na kabely při práci se dřevem
• ideální pro rovný materiál (např. laminát, parkety, přechodové lišty, atd.)
• pro měkké dřevo, dřevotřískové desky, potažené desky, laminát
• vycentrované ponoření a kontrolovaný průraz šetrný k povrchu díky konvexnímu tvaru
• čisté hrany řezu bez vytržení
• skvělá kontrola hloubky řezu
• vylepšený odvod třísek
• lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: HCS
• forma zubu: křížený
• rozestup zubů: 1,93 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• včetně:
1 x hloubkový doraz odnímatelný
1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka záběru řezací tvar všeobecné

3835000 ...383500 1 ponorný řezací plátek s hloubkovým
dorazem "PRO"

28 mm konvexní hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 30
mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm

3836000 ...383609 1 ponorný řezací plátek s hloubkovým
dorazem "PRO"

35 mm konvexní hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 30
mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm

3837000 ...383708 1 ponorný řezací plátek s hloubkovým
dorazem "PRO"

45 mm konvexní hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 28
mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm
podélné řezy

3838000 ...383807 1 ponorný řezací plátek s hloubkovým
dorazem "PRO"

65 mm konvexní hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 28
mm, bez hloubkového dorazu = 45 mm
podélné řezy
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• k odřezání kulatých materiálů blízko stěny, např. plastová trubka
• pro plast, tvrdé dřevo
• tichý, precizní způsob řezání díky konkávní čepeli
• minimalizuje riziko poškození stěny
• lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: HCS
• forma zubu: křížený
• rozestup zubů: 1,88 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

3964000 ...396401 1 trubkořez "PRO" 48 mm 32 mm konkávní

3965000 ...396500 1 trubkořez "PRO" 51 mm 55 mm konkávní

• univerzální použití pro podélné a zakřivené řezy
• pro výřezy ve spodních skřínkách v koupelně a kuchyni k instalaci odtokových potrubí
• pro kruhové řezy do materiálu silného až 25 mm
• pro laminát, parkety
• jedinečná geometrie umožňuje kruhové výřezy
• čisté podélné řezy díky kompletně ozubenému plátku
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: HCS
• forma zubu: broušené
• rozestup zubů: 1,4 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka záběru

3975000 ...397507 1 plátek pro zakřivené řezy "PRO" 78 mm
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ke zpracování dřeva/plastů/kovů

• ideální pro výstavbu, renovace a opravy
• pro dřevo s hřebíky, multiplexové desky, neželezné kovy, sádrokartonové desky
• lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: BiM
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka záběru řezací tvar všeobecné

3986000 ...398603 1 ponorný řezací plátek "PRO" 10 mm rovný

3987000 ...398702 1 ponorný řezací plátek "PRO" 22 mm rovný

3952000 ...395206 1 ponorný řezací plátek "PRO" 65 mm rovný podélné řezy

• pro čisté řezy přes tvrdé materiály s kontrolovatelnou hloubkou ponoru
• ideální pro rovný materiál (např. laminát, parkety, přechodové lišty, atd.)
• pro potažené desky, neželezné kovy
• robustní plát s dlouhou životností
• skvělá kontrola hloubky řezu
• vylepšený odvod třísek
• lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: BiM
• forma zubu: polozkřížený a frézovaný
• rozestup zubů: 1,4 mm
• zuby - provedení: negativně ozubené
• včetně:
1 x hloubkový doraz odnímatelný
1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka záběru řezací tvar všeobecné

3839000 ...383906 1 ponorný řezací plátek s hloubkovým
dorazem "PRO"

28 mm rovný hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 30
mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm

3840000 ...384002 1 ponorný řezací plátek s hloubkovým
dorazem "PRO"

35 mm rovný hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 30
mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm

�
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číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka záběru řezací tvar všeobecné

3841000 ...384101 1 ponorný řezací plátek s hloubkovým
dorazem "PRO"

45 mm rovný hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 28
mm, bez hloubkového dorazu = 55 mm
podélné řezy

3842000 ...384200 1 ponorný řezací plátek s hloubkovým
dorazem "PRO"

65 mm rovný hloubka řezu max.: s hloubkovým dorazem = 28
mm, bez hloubkového dorazu = 45 mm
podélné řezy

• k odřezání kulatých materiálů blízko stěny, např. měděná trubka
• pro neželezné kovy, hliník, hřebíky
• tichý, precizní způsob řezání díky konkávní čepeli
• minimalizuje riziko poškození stěny
• lepší přenos síly díky uchycení z nerezové ocele
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: BiM
• forma zubu: křížený
• rozestup zubů: 1,4 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

3848000 ...384804 1 trubkořez "PRO" 49 mm 32 mm konkávní

3849000 ...384903 1 trubkořez "PRO" 49 mm 55 mm konkávní
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• zalomený řezací plát umožňuje práce na površích
• segmentování umožnuje řezy v pravém úhlu bez prořezu
• k odkytování jednoduchých i lepených skel bez nebezpečí prasknutí
• pro laminát, parkety, neželezné kovy, trubky
• materiál: BiM
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

3999000 ...399907 1 segmentový řezací plátek "PRO" ø 85 mm

ke zpracování cementových spár a zbytků malty

• speciálně pro ponorné řezy k odstranění spárovací malty
• pro porobeton, cementové spáry, zbytky malty
• vysoká životnost
• materiál: osazen diamanty
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

3950000 ...395008 1 řezací plátek ve tvaru sekery "PRO" 58 mm

374

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
6.16 Příslušenství k multifunkční vibrační pilce



• segmentování umožnuje řezy v pravém úhlu bez prořezu
• zalomený řezací plát umožňuje práce na površích
• k odstranění spárovací malty
• pro porobeton, zbytky malty, cementové spáry
• vysoká životnost
• materiál: osazen diamanty
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

3997000 ...399709 1 segmentový řezací plátek "PRO" ø 85 mm

• speciálně pro dlouhé řezy do cemento-
vých spár

• pro porobeton, cementové spáry,
zbytky malty

• vysoká životnost
• materiál: osazen diamanty
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro
Bosch PMF 250 CES

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø provedení

3955000 ...395503 1 pilový plát "PRO" ø 80 mm zalomený

• segmentování umožnuje řezy v pravém úhlu bez prořezu
• zalomený řezací plát umožňuje práce na površích
• k odstranění spárovací malty
• pro porobeton, cementové spáry, zbytky malty
• materiál: HM - sypaný
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

3995000 ...399501 1 segmentový řezací plátek "PRO" ø 85 mm
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• zvláště vhodné pro opravy dlažby
• 2 v 1 – univerzální nástroj pro řezání a broušení zbytků malty a cementových spár
• pro zbytky malty, porobeton, cementové spáry
• materiál: HM - sypaný
• brusná plocha s délkou 88 mm
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø provedení rozměry výrobku

3954000 ...395404 1 ořezávač "PRO" ø 65 mm zalomený 65 x 88 mm

• zvláště vhodné k broušení v úzkých
mezerách

• pro obroušení zbytků malty
• materiál: HM - sypaný
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro
Bosch PMF 250 CES

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rozměry výrobku

3951000 ...395107 1 prstová rašple "PRO" trojúhelníková 35 mm

• pro optimální výsledky při opravách staveb a fasád
• ploché broušení zbytků lepidel na dlažbě
• odstranění graffiti na betonových a kamenných fasádách
• odstranění olejových skvrn na betonových a garážových podlahách
• hrubé broušení dřeva
• pro beton, omítka, kámen, cement, lepidlo na dlažby, dřevo, lak
• materiál: HM - sypaný
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rohová míra

3994000 ...399402 1 brusná deska "PRO" trojúhelníková 80 mm
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k opracování měkkých materiálů
• zvláště vhodné pro použití v rozích a na
těžce dostupných místech

• pro seškrabávání zbytků silikonu a
lepidla

• materiál: HCS
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro
Bosch PMF 250 CES

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

3953000 ...395305 1 prstová škrabka "PRO" 10 x 45 mm

• k odstranění zbytků malty a sádry,
zbytků leplidla na kobercích a dlažbě,
připálenin, spodních vrstev, poškoze-
ných krycích vrstev

• materiál: HCS
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro
Bosch PMF 250 CES

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rozměry výrobku

3991000 ...399105 1 škrabka "PRO" pevná 52 mm

• k odstranění zbytků lepidla, nálepek,
elastických těsnění v obytných a sani-
tárních prostorách

• materiál: HCS
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro
Bosch PMF 250 CES

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rozměry výrobku

3998000 ...399808 1 škrabka "PRO" flexibilní 52 mm
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• bezpečné, kontrolované řezání vinylu
• ergonomický tvar háku
• bezpečnější alternativa k řezání pomocí řezačky
• materiál: HCS
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3864000 ...386402 1 řezací nůž na vinyl "PRO"

• bezpečné, kontrolované řezání položeného vinylu v oblastech blízko stěn
• pro vložení dilatační spáry pokládaného materiálu
• přizpůsobení a přiřezávání vinylových podlah až po rohy
• bezpečnější alternativa k řezání pomocí řezačky
• materiál: HCS
• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3865000 ...386501 1 zařezávací nůž na vinyl "PRO"

Ostatní
• pro samodržné brusné listy 95 mm
• se suchým zipem pro rychlou výměnu
brusného papíru

• včetně: 1 x adaptérový kroužek pro
Bosch PMF 250 CES

• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 5885000,
5886000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rohová míra

3996000 ...399600 1 samodržná brusná deska "PRO" trojúhelníková 95 mm
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• umožňuje použití veškerých nástrojů pro vibrační pily od společnosti Wolfcraft na
strojích značek WORX (starý typ uchycení), ROCKWELL a CAPAZ

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3985000 ...398504 1 adaptér pro vibrační pily

Sortimenty
• pro dřevo, kovy, plast
• obsah:
1 x segmentový řezací plátek, BiM, ø 85 mm
1 x ponorný řezací plátek, BiM, 22 mm
1 x ponorný řezací plátek, HCS, 22 mm
1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3992000 ...399204 1 sada příslušenství "PRO"

• pro cementové spáry, zbytky malty
• obsah:
1 x segmentový řezací plátek, HM - sypaný, ø 65 mm
1 x brusná deska, HM - sypaný, trojúhelníková, 80 mm
1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3993000 ...399303 1 sada příslušenství "PRO"

• pro laminát, parkety, podlahové a stropní lišty
• obsah:
1 x ponorný řezací plátek, HCS, 10 mm
1 x ponorný řezací plátek, HCS, 22 mm
1 x ponorný řezací plátek, HCS, 65 mm
1 x segmentový řezací plátek, BiM, ø 85 mm
1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

• ve plastovém boxu s výklopným víkem
• balení: plastovém boxu

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3961000 ...396104 1 startovací sada na laminát "PRO"
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• zvláště pro renovační práce
• obsah:
1 x ponorný řezací plátek, BiM, 22 mm
1 x ponorný řezací plátek, BiM, 65 mm
1 x škrabka, HCS, pevná, 52 mm
1 x prstová škrabka, 45 x 10 mm
1 x ořezávač, HM - sypaný, ø 65 mm
1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

• ve plastovém boxu s výklopným víkem
• balení: plastovém boxu

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3962000 ...396203 1 startovací sada "PRO"

• pro dřevo, sádrokartonové desky
• obsah:
1 x ponorný řezací plátek, HCS, 28 mm
1 x ponorný řezací plátek, HCS, 44 mm
1 x ponorný řezací plátek, HCS, 65 mm
1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

8490000 ...849006 1 sada vibračních pil na suchou výstavbu "Standard"

• pro cementové spáry, zbytky malty, silikon, lepidlo
• obsah:
1 x segmentový řezací plátek, HM - sypaný, ø 65 mm
1 x škrabka, HCS, 52 mm
1 x prstová škrabka, HCS, 10 mm
1 x adaptérový kroužek pro Bosch PMF 250 CES

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

8491000 ...849105 1 sada vibračních pil na opravu spár "Standard"
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Uchycení STARLOCK
vhodné pro Bosch, Fein

ke zpracování dřeva/plastů
• K řezání malých drážek v měkkém
dřevě a laminátu

• pro měkké dřevo, dřevotřískové desky,
laminát, parkety

• materiál: HCS
• forma zubu: křížený
• rozestup zubů: 1,3 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

3935000 ...393509 1 ponorný řezací plátek "Expert" 37 mm 24 mm rovný

K řezání malých drážek v měkkém dřevě a laminátu
• pro dřevo, dřevotřískové desky, laminát, parkety, plast
• výkonný a trvanlivý
• materiál: HCS
• forma zubu: křížený
• rozestup zubů: 1,4 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

4238000 ...423800 1 ponorný řezací plátek "Expert" 42 mm 35 mm rovný
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• pro přesné jemné řezy do dřeva
• Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce
• pro měkké dřevo, tvrdé dřevo, laminát, parkety
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: BiM
• rozestup zubů: 1,8 mm
• zuby - provedení: japonská pilka
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

3937000 ...393707 1 ponorný řezací plátek "Expert" 48 mm 32 mm konvexní

Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce
• pro dřevo, laminát, parkety, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, plast
• výkonný a trvanlivý
• materiál: BiM
• rozestup zubů: 1,75 mm
• zuby - provedení: japonská pilka
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

4239000 ...423909 1 ponorný řezací plátek "Expert" 42 mm 35 mm rovný
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• pro přesné jemné řezy do dřeva
• Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce
• pro měkké dřevo, tvrdé dřevo, laminát, parkety
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: HCS
• forma zubu: křížený
• rozestup zubů: 1,3 mm
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

3936000 ...393608 1 ponorný řezací plátek "Expert" 39 mm 65 mm konvexní

ke zpracování dřeva/plastů/kovů

• vhodné pro ponorné řezy a zkracovací práce
• pro dřevo s hřebíky, multiplexové desky, neželezné kovy
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: BiM
• forma zubu: křížený
• rozestup zubů: 1,3 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

3938000 ...393806 1 ponorný řezací plátek "Expert" 48 mm 32 mm konvexní

3939000 ...393905 1 ponorný řezací plátek "Expert" 39 mm 65 mm konvexní
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• k řezání drážek v hliníkových podlahových lištách a součástech nábytku
• vhodné pro ponorné řezy a zkracovací práce
• pro neželezné kovy, sádrokartonové desky
• materiál: BiM
• rozestup zubů: 1,3 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

3940000 ...394001 1 ponorný řezací plátek "Expert" 33 mm 20 mm rovný

3941000 ...394100 1 ponorný řezací plátek "Expert" 48 mm 32 mm rovný

Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce
• pro dřevo, dřevo s hřebíky, neželezné kovy, sádrokartonové desky, plast
• výkonný a trvanlivý
• materiál: BiM
• rozestup zubů: 1,4 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

4240000 ...424005 1 ponorný řezací plátek "Expert" 42 mm 10 mm rovný

4243000 ...424302 1 ponorný řezací plátek "Expert" 42 mm 50 mm rovný
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Vhodné pro ponorné a podélné řezy i zkracovací práce
• pro dřevo, dřevo s hřebíky, neželezné kovy, sádrokartonové desky, plast
• výkonný a trvanlivý
• materiál: BiM
• forma zubu: zvlněný a frézovaný
• rozestup zubů: 1,4 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

4241000 ...424104 1 ponorný řezací plátek "Expert" 47 mm 28 mm rovný

4242000 ...424203 1 ponorný řezací plátek "Expert" 47 mm 44 mm rovný

• Optimální pro vyřezávání starých oken
• k řezání trubek a přechodových lišt
• pro podélné řezy
• pro měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýhované desky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, neželezné kovy
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• materiál: BiM
• rozestup zubů: 1,4 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu provedení

3943000 ...394308 1 segmentový řezací plátek "Expert" ø 85 mm 20 mm zalomený
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Optimální pro vyřezávání starých oken
• segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez prořezu
• vyřezávání starých oken, odkitování zasklení, řezání v pravém úhlu bez prořezu, podélné řezy, příčné řezy
• pro dřevo, sádrokartonové desky, plast, neželezné kovy
• výkonný a trvanlivý
• materiál: HSS
• rozestup zubů: 1,4 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu provedení

4244000 ...424401 1 segmentový řezací plátek "Expert" ø 85 mm 20 mm zalomený

pro zpracování kovu

• plátek z tvrdokovu k řezání nejtvrdších kovů
• k odřezávání šroubů
• vhodné pro ponorné řezy a zkracovací práce
• pro hliník, nerez
• snížený odpor při řezání díky modřené čepeli
• výkonný a trvanlivý
• materiál: HM - osazený
• rozestup zubů: 1,1 mm
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu šířka záběru řezací tvar

3942000 ...394209 1 ponorný řezací plátek "Expert" 38 mm 20 mm rovný
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ke zpracování cementových spár a zbytků malty
• k odstranění spárovací malty
• pro maltu, cementové spáry
• materiál: HM - sypaný
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu provedení

3929000 ...392908 1 segmentový řezací plátek "Expert" ø 85 mm 20 mm zalomený

K odstraňování poškozených spár mezi dlaždicemi
• segmentovaný, ideální pro práci v rozích a na hranách bez prořezu
• pro maltu, cementové spáry, porobeton
• výkonný a trvanlivý
• materiál: HM - sypaný
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø hloubka řezu provedení

4245000 ...424500 1 segmentový řezací plátek "Expert" ø 75 mm 20 mm zalomený

• Renovační pomocník při obnovování dlaždic
• k bezezbytkovému odstranění lepidla na dlažby nebo jiných tvrdých materiálů
• pro hrubé brusné práce na dřevě
• pro maltu, lepidlo na dlažby
• materiál: HM - sypaný
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu provedení rohová míra

3930000 ...393004 1 brusná deska "Expert" 22 mm trojúhelníková 80 mm
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Renovační pomocník při obnovování dlaždic
• k bezezbytkovému odstranění lepidla na dlažby nebo jiných tvrdých materiálů
• pro hrubé brusné práce na dřevě
• ideální pro práci v obtížně přístupných místech
• pro fasády, beton, kámen, zbytky malty, lepidlo na dlažby, tmel, dřevo
• výkonný a trvanlivý
• materiál: HM - sypaný
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis hloubka řezu provedení rohová míra

4246000 ...424609 1 brusná deska "Expert" 29 mm trojúhelníková 80 mm

k opracování měkkých materiálů
• k odstranění silikonových spár a zbytků
lepidla

• zvláště vhodné pro použití v rozích a na
těžce dostupných místech

• pro silikon, lepidlo
• materiál: HCS
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

3983000 ...398306 1 prstová škrabka "Expert" 7 x 45 mm

• K odstraňování/škrabání tuhých hmot,
např. lepidla na koberce.

• pro maltu, lepidlo na koberec
• materiál: HCS
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

3982000 ...398207 1 škrabka "Expert" 52 mm
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K odstraňování/škrabání tuhých hmot, např. lepidla na koberce. K odstraňování pevných zbytků materiálu
a krycích vrstev
• pro na zbytky lepidel na koberce a obklady, spodní ochranné vrstvy, koberce, staré laky
• výkonný a trvanlivý
• krátké provedení pro větší kontrolu při práci
• materiál: HCS
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4249000 ...424906 1 škrabka "Expert" 52 mm

Ostatní
• pro samodržné brusné listy 95 mm
• Ideální k broušení v rozích a výklencích
• se suchým zipem pro rychlou výměnu
brusného papíru

• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 5885000,
5886000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rohová míra

3944000 ...394407 1 samodržná brusná deska "Expert" trojúhelníková 95 mm

Ideální k broušení v rozích a výklencích
• pro samodržné brusné listy 95 mm
• se suchým zipem pro rychlou výměnu brusného papíru
• výkonný a trvanlivý
• Swiss Made
• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 5885000, 5886000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rohová míra

4247000 ...424708 1 samodržná brusná deska "Expert" trojúhelníková 95 mm
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Nože s trapézovou čepelí

Profesionální nůž pro nepřetržitý provoz
• automatické vyměňování čepelí během několika sekund díky funkci automatického ukládání šetří čas v nepřetržitém provozu
• ergonomická měkká zóna pomáhá oddálit pracovní únavu
• robustní kovové tělo s dlouhou životností, speciálně určené pro profesionální použití
• bezpečné a praktické uložení výměnných čepelí v integrovaném zásobníku čepelí
• šířka čepele 61 mm
• včetně: 6 x náhradní čepel v zásobníku
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4173000, 4187000, 4307000, 4309000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4320000 ...432000 1 profesionální nůž s trapézovou čepelí "Auto-Load" s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

K řezání pevných materiálů pomocí trapézové nebo hákové čepele
• háková a trapézová čepel pro nejrůznější možnosti použití
• oddělené, pouze jednotlivě aktivovatelné posuvné součásti kombinují bezpečnost s pohodlím
• robustní kovové tělo s dlouhou životností, speciálně určené pro profesionální použití
• ergonomická měkká zóna pomáhá oddálit pracovní únavu
• speciální uchycení čepele umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
• bezpečné a praktické uložení výměnných čepelí v integrovaném zásobníku čepelí
• včetně:

2 x trapézové čepele
2 x hákové čepele

• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4188000, 4189000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4200000 ...420007 1 profesionální nůž se dvěmi čepelemi s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele
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• ergonomický kovový kryt pro optimální přenos síly
• komfortní rukojeť
• výměna čepele bez nářadí, jen stisknutím tlačítka
• bezpečnostní nůž na provázky
• včetně: 5 x náhradní čepel v zásobníku
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000,

4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4131000 ...413108 1 rychlovýměnný nůž s trapézovou čepelí s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

• lehký a robustní, ergonomické hliníkové pouzdro
• měkké zóny pro bezpečnou manipulaci
• výměna čepele bez nářadí a rychlé otevření
• včetně: 3 x náhradní čepel v zásobníku
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000,

4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4132000 ...413207 1 nůž s trapézovou čepelí s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

• kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
• měkké zóny pro bezpečnou manipulaci
• výměna čepele bez nářadí díky velké upínací hlavě
• včetně: 1 x trapézová čepel
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000,

4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4133000 ...413306 1 standardní nůž s trapézovou čepelí s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele
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K bezpečnému řezání tvrdých materiálů
• volitelná bezpečnostní funkce a funkce automatického zámku pro nejrůznější možnosti použití
• robustní kovové tělo s dlouhou životností, speciálně určené pro profesionální použití
• ergonomická měkká zóna pomáhá oddálit pracovní únavu
• tlačítko pro uvolnění čepele umožňuje výměnu čepele bez použití nářadí
• řezač provázků pro rychlé a bezpečné přetínání strun, stužek atd.
• bezpečné a praktické uložení výměnných čepelí v integrovaném zásobníku čepelí
• včetně: 3 x trapézové čepele
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4187000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4106000 ...410602 1 profesionální duální nůž s trapézovou čepelí s vysunovací čepelí, se zásobníkem na čepele

• speciálně tvarované kovové pouzdro pro bezpečnou práci
• bezpečné použití: čepel se automaticky zasune, jakmile je uvolněno bezpečnostní

tlačítko
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000,

4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4134000 ...413405 1 bezpečnostní nůž, kov s vysunovací čepelí

• bezpečné řezání a otevírání kartonů
• bezpečné použití: čepel se automaticky zasune, jakmile je uvolněno bezpečnostní

tlačítko
• materiál: plast
• včetně: 1 x trapézová čepel
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4187000, 4307000,

4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4135000 ...413504 1 bezpečnostní nůž, plast s vysunovací čepelí
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Řemeslnický nůž k řezání tvrdých materiálů
• pevná čepel pro řezání pevných materiálů, jako je koberec, sádrokarton, vinyl, střešní lepenka aj.
• robustní kovové tělo umožňující dlouhou životnost v nepřetržitém provozu
• ergonomická, protiskluzová měkká zóna pro pracovní komfort
• systém rychlé výměny čepelí s magnetickou fixací čepele pro rychlou a bezpečnou výměnu čepelí bez použití nářadí
• pouzdro z robustního ABS plastu s opaskovou sponou pro bezpečné a snadné nošení
• včetně: 4 x trapézové čepele
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000,

4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4089000 ...408906 1 profesionální nůž s trapézovou čepelí s pouzdrem s pevnou čepelí, se zásobníkem na čepele

• pro standardní hákové a trapézové čepele
• kovové pouzdro se speciálně tvarovaným povrchem
• výměna čepele pomocí zabudovaného šroubu
• včetně: 3 x trapézové čepele
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000,

4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4150000 ...415003 1 Standard Cutter - nůž s trapézovou čepelí s pevnou čepelí

• kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
• výměna čepele bez nářadí díky velké upínací hlavě
• bezpečnostní špička vylučuje sklouznutí čepele
• včetně: 1 x profesionální trapézová čepel
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000,

4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4155000 ...415508 1 Multi Cutter - nůž s trapézovou čepelí s pevnou čepelí
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Nože s odlamovací čepelí
Nůž pro vysoké zatížení - řezání silných a tvrdých kartonů, folií a lepenky.

• ergonomické kovové pouzdro pro komfortní měkkou zónu pro maximální přenos síly
• automatická aretace čepele
• bezpečnostní tlačítko pro aretaci čepele
• pochromované vedení čepele
• včetně: 1 x odlamovací čepel, se 7 segmenty
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4127000, 4203000, 4312000

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka čepele rozměry výrobku

4081000 ...408104 1 profesionální nůž s odlamovací čepelí 25 mm 50 x 190 x 28 mm

Bezpečné řezání lepenky, kartonu a fólií
• 2 možnosti nastavení pro nejrůznější možnosti použití s jediným nástrojem
• volitelná funkce automatického zámku pro pevnou čepel
• volitelná bezpečnostní funkce umožňuje automatické zasunutí čepele, jakmile je posuvná součást uvolněna
• ergonomická měkká zóna pro komfortní manipulaci
• robustní a s dlouhou životností díky kovovému tělu a kovovému vedení čepele
• opětovně plnitelný a kompatibilní se standardními 18 mm odlamovacími čepelemi
• speciální uchycení čepele umožňuje rychlou výměnu čepele bez použití nástrojů
• včetně: 1 x odlamovací čepel, s 8 segmenty
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka čepele

4284000 ...428409 1 profesionální duální nůž s odlamovací čepelí 18 mm
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Bezpečné řezání lepenky, kartonu a fólií
• 2 možnosti nastavení pro nejrůznější možnosti použití s jediným nástrojem
• volitelná funkce automatického zámku pro pevnou čepel
• volitelná bezpečnostní funkce umožňuje automatické zasunutí čepele, jakmile je posuvná součást uvolněna
• ergonomická měkká zóna pro komfortní manipulaci
• robustní a s dlouhou životností díky kovovému tělu a kovovému vedení čepele
• opětovně plnitelný a kompatibilní se standardními 9 mm odlamovacími čepelemi
• speciální uchycení čepele umožňuje rychlou výměnu čepele bez použití nástrojů
• včetně: 1 x odlamovací čepel, se 13 segmenty
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka čepele

4285000 ...428508 1 profesionální duální nůž s odlamovací čepelí 9 mm

Pro přesné řezání pevných materiálů
• černá, extra ostrá čepel (až o 40 procent ostřejší než běžné odlamovací čepele) pro nejvyšší přesnost
• robustní kovové tělo z litého zinku umožňuje dobrou manipulaci a dlouhou životnost
• opětovně plnitelný a kompatibilní se standardními 18 mm odlamovacími čepelemi
• speciální uchycení čepele umožňuje rychlou výměnu čepele bez použití nástrojů
• včetně: 1 x odlamovací čepel, s 8 segmenty
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka čepele

4306000 ...430600 1 kovový nůž s odlamovacími čepelemi 18 mm
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Pro přesné řezání kartonu, fólie a papíru
• černá, extra ostrá čepel (až o 30 procent ostřejší než běžné odlamovací čepele) pro nejvyšší přesnost
• robustní kovové tělo z litého zinku umožňuje dobrou manipulaci a dlouhou životnost
• opětovně plnitelný a kompatibilní se standardními 9 mm odlamovacími čepelemi
• speciální uchycení čepele umožňuje rychlou výměnu čepele bez použití nástrojů
• včetně: 1 x odlamovací čepel, se 13 segmenty
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka čepele

4305000 ...430501 1 kovový nůž s odlamovacími čepelemi 9 mm

• ergonomické kovové pouzdro pro komfortní měkkou zónu pro maximální přenos síly
• automatická aretace čepele
• automatická výměna čepele
• bezpečnostní tlačítko pro aretaci čepele
• včetně: 8 x náhradní čepele
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení šířka čepele

4136000 ...413603 1 profesionální kovový nůž s odlamovací čepelí se zásobníkem na čepele 18 mm

• ergonomické kovové pouzdro pro komfortní měkkou zónu pro maximální přenos síly
• automatická aretace čepele
• automatická výměna čepele
• včetně: 5 x náhradní čepele
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení šířka čepele

4137000 ...413702 1 profesionální kovový nůž s odlamovací čepelí se zásobníkem na čepele 9 mm
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• ergonomické plastové pouzdro
• měkká a komfortní oblast rukojeti
• automatická aretace čepele
• včetně: 3 x náhradní čepele
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení šířka čepele

4138000 ...413801 1 2K plastový nůž s odlamovacími čepelemi se zásobníkem na čepele 18 mm

• ergonomické plastové pouzdro
• měkká a komfortní oblast rukojeti
• automatická aretace čepele
• včetně: 3 x náhradní čepele
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení šířka čepele

4139000 ...413900 1 2K plastový nůž s odlamovacími čepelemi se zásobníkem na čepele 9 mm

• zvýšená bezpečnosti díky stabilnímu kovovému vedení čepele
• zamykatelný posuv
• odnímatelná krytka pro bezpečné odlomení čepele
• robustní plastové pouzdro
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4179000, 4181000, 4182000, 4208000

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka čepele

4146000 ...414600 1 plastový standardní nůž s odlamovací čepelí 18 mm

• zvýšená bezpečnosti díky stabilnímu kovovému vedení čepele
• zamykatelný posuv
• odnímatelná krytka pro bezpečné odlomení čepele
• robustní plastové pouzdro
• včetně: 2 x náhradní čepele
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4180000, 4207000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení šířka čepele

4141000 ...414105 1 plastový standardní nůž s odlamovací čepelí se zásobníkem na čepele 9 mm

398

7 RUČNÍ NÁŘADÍ
7.1 Řezací nářadí



Speciální nože

K řezání izolací
• pro pěnové materiály, polystyren, vláknitý materiál, a mnoho dalšího
• extra široká čepel z nerezové oceli pro dlouhé, tažené a přesně vedené řezy
• broušená špička pro snadné vnoření do materiálu
• ergonomické plastové držadlo pro komfortní manipulaci
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka čepele

4097000 ...409705 1 profesionální nůž na izolace ergonomické plastové držadlo 305 mm

• díky zabroušené špici vhodný také pro
ponorné řezy

• oboustranně pracující čepel se speciál-
ním ozubením na různé izolační materi-
ály

• s vlnitým broušením pro měkký a lehký
materiál

• s pilovým broušením pro hustý a tvrdý
materiál

• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka čepele délka

4119000 ...411906 1 nůž na izolace s nýtovanou dřevěnou rukojetí 275 mm 420 mm

• pro minerální vlna, tvrdá pěna, polysty-
ren

• 250 mm dlouhá zvlněná čepel
• jednostranně opracovaná čepel se

speciálním ozubením
• zaoblená bezpečnostní čepel
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4147000 ...414709 1 nůž na izolace s plastovou rukojetí
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• kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
• výměna čepele bez nářadí díky velké upínací hlavě
• včetně: 1 x čepel na izolace, ozubená čepel, 140 mm
• balení: připevněná na kartě
• samostatné příslušenství: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000,

4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4148000 ...414808 1 multifunkční nůž s pevnou čepelí s pevnou čepelí

• kovové pouzdro pro vysokou stabilitu
• výměna čepele bez nářadí díky velké upínací hlavě
• včetně: 3 x profesionální půlměsícové čepele
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000,

4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4149000 ...414907 1 multifunkční nůž s pevnou čepelí s pevnou čepelí

• k odizolování kabelů a drátů
• k řezání malých plastových dílů
• čepel výklopná - s nožem na kabely a

dráty
• broušená čepel s ozubením na 1/2

délky
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka čepele délka

4122000 ...412200 1 nůž na kabely s plastovou rukojetí 85 mm 195 mm
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• k odizolování kabelů a drátů
• čepel výklopná - s nožem na kabely a

dráty
• špičatá nerezová čepel
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka čepele délka

4123000 ...412309 1 nůž na kabely s dřevěnou rukojetí 85 mm 197 mm

• pro papír, fólie, kůže, a mnoho dalšího
• materiál: plast
• včetně: 2 x náhradní čepel v zásobníku
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4169000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4151000 ...415102 1 vykružovač se zásobníkem na čepele

• pro velice přesné řezání
• lehká hliníková rukojeť
• protiskluzová měkká zóna pro bez-

pečné uchopení
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4196000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4195000 ...419506 1 přesný nůž

• rovné a zakřivené řezy
• k řezání látek a papíru
• s pákou a dodatečným tlačítkem pro

bezpečnou aretaci
• materiál: plast
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4129000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4152000 ...415201 1 nůž s kolečkem s vyměnitelnou čepelí 45 mm
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Venkovní nože
Všestranný nůž pro volný čas – pro účely hobby i kempování

• 70 mm čepel s hladkým ostřím pro nejrůznější možnosti použití
• kovové tělo s hliníkovou střenkou poskytuje stabilitu při nízké hmotnosti
• bezpečnostní mechanismus zaklapnutí a odblokování snižuje nebezpečí vzniku úrazů
• nehtová prohlubeň na čepeli pro dvouruční ovládání v souladu se zákonem o zbraních
• s klipsem na pásek
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka čepele

4288000 ...428805 1 zavírací nůž a nůž pro volný čas hladká čepel 70 mm

Všestranný nůž pro volný čas – pro účely hobby i kempování
• 75 mm čepel s ozubeným ostřím pro nejrůznější možnosti použití
• kovové tělo s hliníkovou střenkou poskytuje stabilitu při nízké hmotnosti
• bezpečnostní mechanismus zaklapnutí a odblokování snižuje nebezpečí vzniku úrazů
• nehtová prohlubeň na čepeli pro dvouruční ovládání v souladu se zákonem o zbraních
• s klipsem na pásek
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka čepele

4289000 ...428904 1 zavírací nůž a nůž pro volný čas kombinovaná čepel hladká/ozubená 75 mm

Zavírací nůž pro volný čas, hobby a kempování
• skládací kovové pouzdro s hliníkovou střenkou, lehké a praktické na cesty
• speciální uchycení umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
• kompatibilní s běžnými trapézovými, hákovými a srpkovými čepelemi, a proto všestranně použitelný
• bezpečnostní tlačítko k zaklapnutí a odblokování pro dvouruční ovládání v souladu se zákonem o zbraních
• balení: posuvný blistr
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000, 4307000, 4309000,

4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4104000 ...410404 1 zavírací nůž s trapézovou čepelí
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• pro všechny běžné lichoběžníkové čepele
• jednoduchá výměna čepele bez nářadí
• robustní, ale lehké hliníkové krytky rukojeti
• s klipsem na pásek
• aretace čepele push-lock
• balení: posuvný blistr
• samostatné příslušenství: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4307000, 4309000, 4313000, 4314000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4124000 ...412408 1 hliníkový nůž pro volný čas s vysunovací čepelí

Zavírací víceúčelový nástroj 13 v 1
• 13 skládacích nástrojů, kompaktních a praktických, ideálních pro hobby účely, svépomocné práce, kempování a turistiku
• špičaté kleště, kombinované kleště, štípačka drátů, nožík, šídlo, křížový šroubovák, pilka, oboustranný pilník (dřevo + kov), plochý

šroubovák, otvírák na lahve, otvírák na konzervy, háková čepel
• vysoce kvalitní kovové provedení s funkcí zaklapnutí a odblokování pro bezpečnou manipulaci
• včetně nylonového pouzdra s páskovým držátkem
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4080000 ...408005 1 víceúčelový nástroj Multitool

Nůž pro hobby, řemeslo a kempování
• pevná čepel z nerezové oceli pro nejrůznější možnosti použití
• ergonomické držadlo s měkkou zónou pro komfortní manipulaci
• ochranná plastová brašna pro přichycení k opasku a šikovnému nošení po ruce
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka čepele

4085000 ...408500 1 venkovní nůž hladká čepel 95 mm

4086000 ...408609 1 venkovní nůž ozubená čepel 95 mm
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Čepele
– oboustranně broušené
– tvrzená speciální ocel
– ostré, nezlomitelné, dlouhá životnost
– v praktickém skladovacím zásobníku

Trapézové čepele
• povrch TiN pro 4-5 násobně delší životnost a trvalý výsledek řezání
• materiál: nerezová ocel HCS, potažená TiN
• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka čepele síla čepele vhodné pro

4172000 ...417205 5 x profesionální
trapézové čepele

52 mm 0,65 mm 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000,
4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000,
4155000, 4200000

4173000 ...417304 5 x profesionální
trapézové čepele

61 mm 0,65 mm 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000,
4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000,
4155000, 4193000, 4197000, 4200000, 4320000

• materiál: nerezová ocel HCS
• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka čepele síla čepele vhodné pro

4185000 ...418509 5 x trapézové čepele 52 mm 0,5 mm 4008000, 4009000, 4014000, 4089000, 4104000, 4106000,
4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000,
4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

4186000 ...418608 5 x profesionální
trapézové čepele

52 mm 0,65 mm 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000,
4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000,
4155000, 4200000

4313000 ...431300 10 x profesionální
trapézové čepele

52 mm 0,65 mm 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000,
4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000,
4155000, 4200000

4187000 ...418707 5 x profesionální
trapézové čepele

61 mm 0,65 mm 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000,
4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000,
4155000, 4193000, 4197000, 4320000

4307000 ...430709 10 x profesionální
trapézové čepele

61 mm 0,65 mm 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000,
4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000,
4155000, 4193000, 4197000, 4320000
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• v praktickém zásobníku
• materiál: nerezová ocel HCS
• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka čepele síla čepele vhodné pro

4314000 ...431409 100 x profesionální
trapézové čepele

52 mm 0,65 mm 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000,
4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000,
4155000, 4200000

4309000 ...430907 100 x profesionální
trapézové čepele

61 mm 0,65 mm 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000,
4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000,
4155000, 4193000, 4197000, 4320000

• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka čepele síla čepele vhodné pro

4188000 ...418806 5 x hákové čepele 51 mm 0,5 mm 4014000, 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000,
4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

4189000 ...418905 5 x profesionální
hákové čepele

51 mm 0,65 mm 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000,
4149000, 4150000, 4155000, 4200000

• speciálně broušená pro zpracování sádrokartonových desek
• lehké natržení povrchu kartonu
• povrch TiN pro 4-5 násobně delší životnost a trvalý výsledek řezání
• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4089000, 4104000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000,

4148000, 4149000, 4150000, 4155000

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka čepele síla čepele

4174000 ...417403 5 x profesionální půlměsícové čepele 58 mm 0,65 mm
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• pro minerální vlna, polystyren
• balení: taška
• vhodné pro 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení délka čepele síla čepele

4128000 ...412804 2 x čepele na izolace ozubená čepel 140 mm 0,85 mm

Odlamovací čepele
Profesionální čepele pro vysoké zatížení - řezání silných a tvrdých kartonů, folie a lepenky.

• oboustranně broušené, s dvojitou fazetou
• materiál: HCS
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4081000

číslo zboží EAN
4006885...

popis segment šířka čepele síla čepele

4127000 ...412705 5 x profesionální odlamovací nože 7 25 mm 0,7 mm

4312000 ...431201 10 x profesionální odlamovací nože 7 25 mm 0,7 mm

• mimořádně ostré – až o 30 % ostřejší než běžné čepele (podle certifikátu VPA)
• vhodný pro všechny standardní nože s odlamovací čepelí
• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení segment šířka čepele vhodné pro

4207000 ...420700 5 x profesionální ostré
odlamovací čepele

černé 13 9 mm 4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

4208000 ...420809 5 x profesionální ostré
odlamovací čepele

černé 8 18 mm 4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000
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• číslo zboží 4182000: se 15 segmenty (2x tolik než normální čepele)
• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis segment šířka čepele vhodné pro

4180000 ...418004 5 x odlamovací čepele 13 9 mm 4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

4181000 ...418103 5 x odlamovací čepele 8 18 mm 4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

4182000 ...418202 5 x profesionální odlamovací nože 15 18 mm 4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

číslo zboží EAN
4006885...

popis segment šířka čepele

4179000 ...417908 5 x hákové odlamovací čepele 4 18 mm

Ostatní čepele

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4129000 ...412903 1 náhradní čepel pro nůž s kolečkem

• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4152000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4310000 ...431003 3 x náhradní čepele do seřezávače hran

• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4300000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4169000 ...416901 5 x náhradní čepele do vykružovače

• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4151000
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číslo zboží EAN
4006885...

popis

4196000 ...419605 5 x náhradní čepele do přesných nožů

• ve skladovacím boxu
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4195000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4126000 ...412606 3 x náhradní čepele do škrabky

• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4100000, 4101000

• materiál: pevná čepel z nerezové oceli pro nejrůznější možnosti použití
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4081000

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka čepele

4203000 ...420304 2 x pilové čepele pro nože s odlamovací čepelí 25 mm

Nůžky

ochrana před zraněním díky zabudované aretaci uzávěru

Čistý řez - bezpečně, rychle a přesně!
• oboustranná čepel ostrá jako břitva
• středové vybrání v držáku nože pro bezproblémový řez kruhového materiálu do průměru až 13 mm
• ochrana před dotykem pružným bezpečnostním výstupkem na přední straně držáku čepele
• ochrana před zraněním díky zabudované aretaci uzávěru
• ergonomická rukojeť s protiskluzovým elastickým povlakem
• včetně: 1 x náhradní čepel, 0,65 mm tloušťka, 61 mm délka
• balení: dvojitý blistr
• samostatné příslušenství: 4173000, 4187000, 4307000, 4309000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4197000 ...419704 1 megaCut S - univerzální řezačka

408

7 RUČNÍ NÁŘADÍ
7.1 Řezací nářadí



s doplňkovými funkcemi jako šroubovák, otvírák lahví, konzerv

• s ergonomickými rukojeťmi
• se speciální geometrií řezání
• s doplňkovými funkcemi jako šroubo-

vák, otvírák lahví, konzerv
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka délka čepele

4164000 ...416406 1 univerzální nůžky do domácnosti 215 mm 70 mm

• ke střihání papíru, látek a jiných tenkých materiálů
• trvalé a bezpečně spojené ostří
• nerezové ostří
• ergonomické 2-komponentní rukojeti
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka délka čepele

4117000 ...411708 1 nůžky do domácnosti 250 mm 130 mm

Ostatní
• pro řezání skla, keramiky a obkladů
• pro tloušťku skla 3 - 8 mm
• provedení:

s dřevěnou rukojetí
se 6 výměnnými řezacími kolečky z tvrdokovu

• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka

4109000 ...410909 1 profesionální řezačka skla a obkladů 135 mm

• pro tloušťku skla 3 - 5 mm
• provedení:

s lakovanou dřevěnou rukojetí
se 6 výměnnými řezacími kolečky z tvrdokovu

• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka

4108000 ...410800 1 standardní řezač skla 135 mm
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K profesionálnímu čištění hladkých povrchů
• plastové tělo s kovovou výztuží a ergonomickou měkkou zónou pro komfortní manipu-

laci
• robustní kovové vedení čepele pro spolehlivý nepřetržitý provoz
• speciální uchycení umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
• kompatibilní se všemi standardními 38mm škrabkovými čepelemi pro dlouhou opako-

vanou použitelnost
• balení: připevněná na kartě
• samostatné příslušenství: 4126000

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka čepele

4100000 ...410008 1 profesionální škrabka 38 mm

K čištění hladkých povrchů
• plastové tělo s ergonomickou měkkou zónou pro komfortní manipulaci
• plastový posunovač pro čištění šetrné k povrchům
• speciální uchycení umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
• kompatibilní se všemi standardními 38mm škrabkovými čepelemi pro dlouhou opako-

vanou použitelnost
• balení: připevněná na kartě
• samostatné příslušenství: 4126000

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka čepele

4101000 ...410107 1 plastová škrabka 2K 38 mm

• k odstranění malých nerovností na hladkých plochách
• k odstraňování nálepek z hladkých ploch
• k odstranění laků a barev
• materiál: plast
• provedení: čepel 61 mm
• včetně: 1 x čepel
• balení: připevněná na kartě
• samostatné příslušenství: 4173000, 4187000, 4307000, 4309000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4193000 ...419308 1 plastová škrabka
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K čištění citlivých povrchů
• 4 plastové čepele pro obzvláště citlivé povrchy ve 2 stupních tvrdosti: střední a tvrdé pro čištění odpovídající dané potřebě
• plastové tělo se zásobníkem pro praktické skladování náhradních čepelí
• speciální uchycení umožňuje výměnu čepelí bez použití nástrojů
• provedení: plastové tělo se zásobníkem na náhradní čepele
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4287000 ...428706 1 škrabka s plastovými čepelemi

• k ořezání hran přečnívající dýhy
• čistě řeže také tvarované hrany
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4310000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4300000 ...430006 1 seřezávač hran

K nošení nože na opasku
• vhodný pro mnohé velikosti nožů
• ochrana proti proražení pomocí robustní plastové výztuže
• materiál: nylon
• provedení: sešitá a snýtovaná
• délka kapsy 120 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka rozměry výrobku hmotnost

4281000 ...428102 1 kapsa na nůž 205 mm 110 x 220 x 50 mm 0,07 kg
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1 šablona na schody

K odměření schodů schodiště
• 15 pozinkovaných ocelových kolejnic v různých velikostech pro vyměření nástupnic
• šrouby s křídlovými maticemi pro snadnou manipulaci, zejména v rozích, a bezpečné

zafixování
• stabilní, přenosná fixace obrysu pro snadný a bezchybný přenos
• sada pro přesné odměření náročných rozměrů nástupnic a stabilní přenášení na obrobek
• pružný řetězový prvek pro zachycení křivek zahnutého schodiště
• integrované klíny na dilatační spáry a adaptéry pro bezchybné zohlednění přidávání

materiálu
• ideální pro dřevěná schodiště, točená dřevěná schodiště, schody s komplikovanými roz-

měry nástupnic
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5210000 ...521001 1 šablona na schody
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Ke zpracování trojrozměrných obrobků
• pro dřevěné trámy, trubky
• doraz 45° a 90° pro rychlé měření a značení
• funkce rejsku pro rovnoběžné čáry
• integrovaná vrtací šablona pro stanovování průměru vrtáku
• pravoúhlá geometrie pro přesné trojrozměrné značení
• úhlová stupnice k měření a značení úhlů od 0° do 90°
• materiál: plast
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

5208000 ...520806 1 3D pokosový úhelník 212 x 62 x 74 mm

• materiál: bukové dřevo
• balení: volně
• samostatné příslušenství: 5221000, 5222000, 5223000

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka

5227000 ...522701 1 skládací metr 2 m

K narýsování a vyznačení obrobků
• doraz pro rychlé a přesné polohování
• integrovaný centrovací kolík umožňuje použití jako kružítko
• vysoce kvalitní plastové provedení pro dlouhou životnost
• geometrie umožňuje použití se všemi běžnými skládacími metry
• balení: připevněná na kartě
• vhodné pro 5227000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5221000 ...522107 1 rejsek pro skládací metry
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K vyrovnání obrázků a obrobků
• umožňuje použití na principu vodováhy
• k vodorovnému vyrovnání pomocí skládacího metru
• robustní plastové provedení s dlouhou životností
• geometrie umožňuje použití se všemi běžnými skládacími metry
• balení: připevněná na kartě
• vhodné pro 5227000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5222000 ...522206 1 libela pro skládací metry

K odměřování vnitřního rozměru pomocí skládacího metru
• promění běžný skládací metr na multifunkční měřicí nástroj
• pro přesná měření v místech, která jsou pro skládací metr těžko dostupná
• ideální k měření polic
• robustní plastové provedení s dlouhou životností
• balení: připevněná na kartě
• vhodné pro 5227000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5223000 ...522305 1 adaptér pro vnitřní rozměry pro skládací metry
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K měření, rýsování a značení a vedenému řezání
• plochý úhelník, stupnice úhloměru, paralelní rýsovací jehla, rýsovací šablona a vrtací šablona pro miskové závěsy v jednom zařízení –

šetří peníze i prostor
• odnímatelný plastový doraz pro přesnou práci na ploše nebo na okrajích
• s měřítkem po obou stranách pro snadné odečítání v libovolné poloze
• robustní a s dlouhou životností díky vysoce kvalitnímu kovovému provedení
• materiál: ocel
• provedení: plochý úhelník, stupnice úhloměru, paralelní rýsovací jehla, rýsovací šablona
• úhlový doraz 90°
• raster 32 mm
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis délka nožky

5205000 ...520509 1 univerzální úhelník 200 x 300 mm

5206000 ...520608 1 univerzální úhelník 280 x 500 mm
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Zkracování
Pohodlné řešení pro rozsáhlé pokládky laminátu a vinylu

1 VLC 800 - řezačka vinylu a laminátu

• k rychlému, bezpečnému řezání všech druhů laminátu (také s integrovaným tlumičem
hluku) do tloušťky 11 mm a šířky 465 mm

• pro samolepící a zámkové vinylové panely a vinylovou podlahu do tloušťky 6 mm a šířky
465 mm

• k řezání flexibilního vinylu tenkého 2–4 mm díky nastavitelné řezné mezeře
• pro přesné 90° řezy s dorazem
• pro úhlové řezy od 0 do 180°
• k řezání panelů v podélném směru
• čepel s povrchovou úpravou pro lehké řezání samolepicích vinylových panelů
• praktickou podélnou zarážku pro 55 mm široké proužkové přířezy lze namontovat vlevo

nebo vpravo
• vč. funkce spodního držáku pro lehkou a komfortní práci s extra širokými panely a po-

délné řezy
• s podstavcem na materiál k podepření panelů
• rychlé, bezpečné řezání díky speciální geometrii čepele
• čistý průřez dekorativní strany
• bezpečné zafixování obrobku při prvním kontaktu s čepelí díky ozubeným řezacím lištám
• bezpečné stání díky protiskluzové úpravě nohou
• bezprašná a nehlučná práce
• lehké a stabilní díky vysoce kvalitnímu hliníkovému provedení
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

6939000 ...693906 1 VLC 800 - řezačka vinylu a laminátu 661 x 211 x 197 mm 3,5 kg
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LC 600 - řezačka laminátu
Pro standardní pokládky laminátu

• k bezpečnému řezání všech druhů laminátu do tloušťky 8 mm (s integrovaným tlumičem hluku do 11 mm) a šířky 465 mm
• pro přesné 90° řezy s dorazem
• pro úhlové řezy od 0 do 180°
• k řezání panelů v podélném směru
• díky ozubeným řezacím lištám umožňuje precizní neohraničené podélné řezy
• čistý průřez dekorativní strany
• bezpečné zafixování obrobku při prvním kontaktu s čepelí díky ozubeným řezacím lištám
• rychlé, bezpečné řezání díky speciální geometrii čepele
• bezprašná a nehlučná práce
• lehké a stabilní díky vysoce kvalitnímu hliníkovému provedení
• stabilní stání díky protiskluzové úpravě nohou
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

6937000 ...693708 1 LC 600 - řezačka laminátu 636 x 201 x 186 mm 2 kg

LC 100 - řezačka laminátu
Pro jednoduché pokládky laminátu

• ideální k provedení jednoduchých projektů pokládky laminátu
• k rychlému a čistému řezání laminátu až do tloušťky 8 mm a šířky 210 mm
• pro 90° řezy s dorazem
• alternativa k použití elektrických přístrojů, jako jsou kapovací nebo přímočaré pily
• rychlé, bezpečné řezy
• bezprašná a nehlučná práce
• lehké řezání díky speciální geometrii čepele
• stabilní stání díky protiskluzové úpravě nohou
• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

6933000 ...693302 1 LC 100 - řezačka laminátu 580 x 203 x 177 mm 1,7 kg
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• pro dřevo, laťovky, dřevotřískové desky s plastovým povrchem, podlahové lišty
• materiál: HCS
• forma zubu: polozkřížený a broušený
• rozestup zubů: 1,7 mm
• zuby - provedení: ostrozubý
• délka ozubení: 300 mm
• k řezání materiálu silného max. 73 mm
• související produkty: 6948000

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka záběru rozměry výrobku hmotnost

6950000 ...695009 1 ruční pilka 1,2 mm 95 x 410 x 45 mm 0,34 kg

se zalomeným a natáčitelným držadlem

Ruční pila umožňuje jednoduché zkracování zárubní, je např. ideální pro čisté zakončení u nově pokládaných
podlah.

• ohnutá rukojeť zajišťuje dostatečnou volnost řezání při práci v blízkosti podlahy
• o 180° otočné madlo umožňuje v každé pozici bezpečné vedení a použití pravákem i levákem
• délka ozubení: 255 mm
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6925000 ...692503 1 ruční pilka 90 x 390 x 45 mm
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• pro dřevo, dřevěné trámy, podlahové lišty, větve, plastové trubky
• pila řeže tahem – jemné řezy, hladké řezání
• tenký, flexibilní pilový list z nerezové oceli
• dlouhá ergonomická rukojeť 2K
• demontáž pilového listu bez nástroje – pro úsporu místa při skladování
• materiál: WS
• zuby - provedení: japonská pilka
• délka ozubení: 240 mm
• provedení:

oboustranně ozubený, zuby tvrzené
strana pro příčné řezy: 17 zubů na palec, ostrozubé a broušené
strana pro podélné řezy: 8 zubů na palec, polozkřížené a broušené

• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

6951000 ...695108 1 japonská pilka 570 x 80 mm 0,285 kg

Pokládání

Funkce 3 v 1:
• k bezespárovému spojení laminátu a parketů bez kladiva, doklepávacího dřevěného špalíku

a sochoru
• ke spojení panelů hraničících se stěnou s již položenými plochami
• použitelný ve směru tahu nebo tlačení
• nahrazuje kladivo, doklepávací dřevěný špalík a sochor
• chybovost snižuje na nulu: zranění a poškození kladivem jsou vyloučeny
• spojuje sílu a kontrolu do jednoho bezpečného a ergonomického produktu
• pro panely od tloušťky 7 mm
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

6945000 ...694507 1 železný utahovák s beranidlem 170 x 80 x 410 mm 1,53 kg
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velkoplošný filc na spodní straně umožňuje šetrné použití

• k umísťování řad laminátu
• hlavní nasazení v okrajích místností a pro umístění laminátu pod rám dveří atd.
• profesionální design s velkou kontaktní plochou a funkcí páky
• velkoplošný filc na spodní straně umožňuje šetrné použití
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rozměry výrobku

6928000 ...692800 1 profesionální železný utahovák s kovadlinkou a ochrannou podložkou 120 x 60 x 440 mm

• k umísťování řad laminátu
• hlavní nasazení v okrajích místností a pro umístění laminátu pod rám dveří atd.
• se 3 filcovými terčíky na spodní straně pro šetrné použítí
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rozměry výrobku

6927000 ...692701 1 utahovák konicky sbíhavý 310 x 15 x 25 mm
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• k umístění a zasunutí laminátových a parketových panelů pro bezespárové spojení
• ideální pro rozsáhlé pokládací práce ve vícero místnostech
• pro laminát, parkety, vinylové podlahy, dřevěná podlahová krytina
• provedení s dlouhou životností díky ochranné liště z hliníku
• optimální ztrátový výkon úderu kladiva díky konvexnímu zakřivení hliníkové lišty
• díky speciálnímu tvaru šetrný pro drážku popřípadě pero
• vhodné pro jakoukoli tloušťku laminátu – 5, 10, 15 mm
• materiál: dřevo s hliníkovou lištou
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

6947000 ...694705 1 profesionální příklepové dřevo 62 x 24 x 281 mm 0,308 kg

• k umístění a čelnímu zasunutí laminátu
• díky speciálnímu tvaru šetrný pro drážku popřípadě pero
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6929000 ...692909 1 doklepávací dřevěný špalík 300 x 27 x 50 mm
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Funkce 2 v 1:
• jako rozpěrka k nastavení dilatační spáry při pokládce laminátu nebo parket
• jako klín při osazování oken nebo dveří
• díky funkci zaklapnutí mohou být 2 nebo více klínů zasunuty do sebe do obou směrů
• zásuvné spojení umožňuje klínový nebo blokový tvar
• skvělé pro dilatační spáry, které musí být do 10 mm nebo dokonce větší
• pevně drží pohromadě a šetří časté opětovné nastavení
• materiál: plast
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6946000 ...694606 30 x univerzální klíny 35 x 6 x 60 mm

Univerzální standardní model pro kutilské práce na kolenou
• vysoce kvalitní chrániče na kolena pro obkladačské práce a další činnosti vkleče
• díky bezbarvému protiskluzovému povrchu vhodný jak pro nerovné, tak i pro citlivé podklady
• tlumení chránící klouby díky elastickým gelovým vložkám
• velmi pohodlné nošení a volnost pohybu díky ergonomickému upevnění jedním páskem
• se suchým zipem pro všechny výšky postavy
• podle DIN EN 14404

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4860000 ...486003 1 pár pohodlných chráničů kolen

Cenově atraktivní základní výbava pro pokládání
laminátu.

• pro laminát, parkety, korek
• obsah:

1 x utahovák
1 x doklepávací dřevěný špalík
20 x distanční klíny, plast

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6931000 ...693104 1 pokládací souprava
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Měření

K přesnému vyměření poslední řady laminátu
• integrované posuvné kolečko pro přesné odměření obrysu stěny až do šířky desky 235 mm
• extra široká kolejnice pro bezpečnou dosedací plochu laminátové desky
• podporované vedení tužky pro čisté linie
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6952000 ...695207 1 zalícovávač laminátu

• funkce 2 v 1: pokosnice a řezací šablona v jednom produktu
• k řezání přesných pokosů
• k měření a převzetí úhlů od 85° do 180°
• vhodné pro podlahové lišty o šířce max. 30 mm
• automatický bezvadný přenos správného úhlu na pilu díky integrovaným vodicím kolíkům pro ruční pilku (pokos)
• pohodlné měření a převzetí úhlů místností
• obzvláště vhodné do starých objektů díky plynulému nastavení od 85° do 180°
• odstraňuje piplání při přenášení správného úhlu na pilu
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis max. výška podlahové lišty úhel rozměry výrobku hmotnost související produkty

6948000 ...694804 1 pokosnice a
řezací šablona

70 mm 85 - 180° 100 x 105 x 353 mm 0,6 kg 6950000

6948200 ...694828 1 pokosnice a
řezací šablona

100 mm 85 - 180° 100 x 140 x 353 mm 0,66 kg 4024000
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• umožňuje převzít úhel mezi stěnami a určuje úhel řezu
• automaticky ukazuje úhel řezu - umožňuje nastavení všech pokosových pil a obstarává přesný úhlový řez
• zabudovaný dorazový úhel pro jednoduché označení úhlů
• magnet pro jednoduché a bezpečné nastavení na pile
• balení: papírová páska

číslo zboží EAN
4006885...

popis úhel rozměry výrobku

6921000 ...692107 1 úhlová měrka 30 - 180° 50 x 345 x 70 mm

Obrysovač umožňuje jednoduché určení a přenesení průběhu řezu na zpracovávaný materiál.
• přenos rohů a kontur - snadno a přesně
• ideální pro přesné přizpůsobení laminátu např. u trubek topení
• aretační páčka pro upevnění snímacího zařízení - bez posunu kontur
• robustní plastové provedení
• šířka kontur max. 130 mm, hloubka kontur max. 30 mm
• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

6949000 ...694903 1 obrysová šablona 180 x 20 x 105 mm 0,2 kg
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Položení stojanové konstrukce

• rovné a zakřivené řezy
• pákový přenos
• mikroozubení pro lepší výsledek řezání - usnadňuje zejména naříznutí u hladkých plechů
• uzavírací mechanismus s otevíráním jednou rukou
• rukojeti nůžek jsou vyrobeny z protiskluzového 2-komponentního plastu
• ve plastovém boxu

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4027000 ...402706 1 nůžky na plech 75 x 255 x 22 mm

• pro profily C a U (max. tloušťka 2 x 0,6
mm)

• rychlé a jednoduché spojení ocelových
profilů

• pro trvalé spojení dvou stojanových
profilů

• minimální potřeba síly díky optimál-
nímu pákovému efektu

• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4029000 ...402904 1 profilové spojovací kleště 95 x 270 x 36 mm
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Přiřezávání

• ke škrábání, lámání a řezání sádrokartonových desek v jednom průběhu
• pro přesné a přímočaré hrany řezu
• šetří několikanásobné posouvání a otáčení sádrokartonových desek
• pohodlné ovládání díky ergonomickému nastavení držadla
• jednoduchá výměna nože
• max. řezná délka 900 mm, max. řezná délka s prodloužením (č. zboží 4019000) 1 900 mm
• včetně:

1 x trapézová čepel, 52 / 0,50 mm
1 x háková čepel, 51 / 0,50 mm

• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 4019000, 4185000, 4188000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4014000 ...401402 1 řezačka na sádrokarton s lištou

• k prodloužení lišty řezačky na sádrokar-
ton č. zboží 4014000

• max. řezná délka 1 900 mm (řezačka
na sádrokarton s prodloužením lišt)

• balení: přířez lepenky
• vhodné pro 4014000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4019000 ...401907 1 prodlužení lišty
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• pomůcka při řezání a značení přesných příčných a podélných řezů sádrokartonových desek
• nahrazuje namáhavé přepočítávání a přenášení úhlů a rozměrů na desku
• úhlově přesné řezy pro přesné spáry snižují následnou práci se škrabkou a brusné práce
• trvanlivé díky korozi odolnému povrchu z eloxovaného hliníku
• max. řezná délka 1 000 mm, max. šířka řezu s podélnou řezačkou 970 mm, úhlové řezy od 0 - 180°
• včetně:

1 x podélná řezačka a řezačka proužků
1 x trapézová čepel, 52 / 0,50 mm

• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 4185000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4008000 ...400801 1 T-kolejnice s paralelní řezačkou

• pro perfektně zkosené lícové hrany pod úhlem 35°
• pro čisté přechody mezi dvěma sádrokartonovými deskami
• vhodné pro tloušťku desky 9,5 a 12,5 mm
• přesná hrana řezu v jednom kroku díky trojité čepeli
• kontrolovaná a bezpečná práce od prvního do posledního milimetru
• umožňuje následující vyplňování šetřící čas a materiál
• včetně: 3 x trapézové čepele, 52 / 0,50 mm
• balení: připevněná na kartě
• samostatné příslušenství: 4185000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4009000 ...400900 1 hoblík na hrany
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• k efektivnímu dodatečnému zpracování ploch a hran na sádrokartonu a dřevě
• široká rašplová plocha 150 x 57 mm
• ergonomická práce jen jednou rukou
• stabilní plastové tělo
• balení: připevněná na kartě
• samostatné příslušenství: 4039000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4013000 ...401303 1 hoblík

• vhodné pro 4013000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4039000 ...403901 1 rašplová deska 150 x 57 mm

• k zešikmení hran a odstranění přechodů
• 2-komponentní držadlo s měkkou zónou pro komfortní a bezpečné používání
• vyměnitelná rašplová deska (číslo zboží 4041000)
• balení: skládací krabice

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4026000 ...402607 1 hoblík na hrany 57 x 258 x 94 mm
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• pro hoblík na hrany wolfcraft č. zboží 4025000, 4026000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4041000 ...404106 1 rašplová deska 250 x 57 mm

• k řezání sádrokartonu, plastu a dřeva
• ideální k přizpůsobení výřezů pro dveře při suché výstabě
• všestranně použitelná díky pilovému plátku délky 350 mm a kuželovitě broušeným a tvrzeným hrotům zubů
• trvanlivá, plastové držadlo odolné proti nárazům
• materiál: HCS
• rozestup zubů: 3,6 mm
• balení: papírová páska
• související produkty: 6948200

číslo zboží EAN
4006885...

popis šířka záběru hmotnost

4024000 ...402409 1 ocaska 1,5 mm 0,27 kg

• pro výřezy v sádrokartonových deskách
• 2-komponentní držadlo s měkkou zónou pro komfortní a bezpečné používání
• s plně broušenými řeznými zuby pro lehčí a rychlejší výsledky řezání
• induktivně vytvrzené zuby pro dlouhou životnost
• broušené špičky čepelí pro propíchnutí materiálu
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4033000 ...403307 1 ruční přímočará pilka 45 x 318 x 30 mm
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• k řezání drážek a libovolných tvarů v deskovém materiálu
• ideální pro použití na montáži sádrokartonových stěn
• Ø 5 mm umožňuje řezání malých poloměrů
• díky dvoukomponentní rukojeti se dobře vede
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis pracovní délka Ø délka

4031000 ...403109 1 vrtací pilka 175 mm ø 5 mm 275 mm

Umístění - přidržení - upevnění
• nepostradatelný pro velké desky a u

montáží jedním člověkem na strop
nebo šikminu

• max. zatížení 30 kg
• teleskopické od 1,6 do 2,9 metru,

hrubé nastavení vnitřní tyčí - jemné
pak pumpou

• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4042000 ...404205 1 stropní podpěra 205 x 80 mm

• nutní pomocníci pro zvednutí sádrokar-
tonu na zeď a společné posunutí inte-
grovanými háky

• solidní kovové vedení se širokou výlož-
nou plochou

• provedení: s tažnými háky
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4045000 ...404502 1 zvedák desek 75 x 215 x 65 mm
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Praktické nářadí a sponky umožnují výhodně, lehce a bezpečně montovat na zdech, stropech a obzvláště na
šikminách. Fixovací sponky a upevňovací křížky jsou po konečném přišroubování desek odstraněny a mohou
být opět použity.

• k upevnění až dvou sádrokartonových desek na strop a šikmé stěny a následnému sešroubování
• pro bezpečnou a přesnou montáž
• na montáž sádrokartonových desek jen jednou osobou
• nahrazuje držení jednou až dvěma rukami
• umožňuje bezpečnou práci šetřící síly
• vícenásobně znovu použitelné
• obsah:

1 x upevňovací sponky, kovy
3 x upevňovací křížky, plast
1 x bit, Pozidriv PZ 2
3 x šrouby do dřeva, 4 x 60 mm

• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4040000 ...404007 1 upevňovací set

Sešroubování
• série Solid
• pro šrouby do sádrokartonu 3,5–3,9

mm
• dlouhodobá a robustní kvalita
• provedení: Phillips PH 2D
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 4055000

číslo zboží EAN
4006885...

popis stopka délka

4053000 ...405301 2 x speciální bity Solid šestihranná stopka 1/4" (6,35 mm) 25 mm

• plastový kryt s "průhledem" na bit a
šroub

• nastavitelná hloubka šroubu
• provedení: s magnetem a hloubkovým

dorazem
• včetně: 1 x bit, Phillips PH 2
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 4053000

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínač délka

4055000 ...405509 1 šroubovací nástavec šestihranné uchycení 6,3 mm (1/4") 65 mm
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Překytování přechodů

speciálně formovaná hrana čepele vyčistí zbytky tmelu z rohů
kelímků na sádru

• 2-komponentní rukojeť s měkkou zó-
nou

• speciálně formovaná hrana čepele
vyčistí zbytky tmelu z rohů kelímků na
sádru

• s plastovým držadlem a flexibilním
ocelovým plátkem

• nerez
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rozměry výrobku

4051000 ...405103 1 profesionální špachtle 50mm plátek 50 x 210 x 25 mm

• 2-komponentní rukojeť s měkkou zó-
nou

• s plastovým držadlem a flexibilním
ocelovým plátkem

• nerez
• včetně: 1 x bit PH 2 k utahování šroubů
• balení: samolepka

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení rozměry výrobku

4047000 ...404700 1 profesionální široká špachtle čepel 150 mm 150 x 255 x 29 mm

• pro profesionální vyplňování a vysoce
kvalitní spárování

• na povrchu efektivní a komfortní díky
mimořádně širokému plátku

• flexibilní plát z nerezové oceli
• snadné čištění držadla
• uchycení ze stabilního hliníkového

extrudovaného profilu
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

4062000 ...406209 1 plochá špachtle 200mm plátek

4063000 ...406308 1 plochá špachtle 250mm plátek
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• k profesionálnímu vyplňování přechodů a spár
• ideální na suchou výstavbu
• plát z nerezové ocele 300 x 130 mm
• široké nanesení materiálu prostřednictvím velkého rzi odolného plátku z nerezové ocele
• dobrá stabilita díky dlouhé příčce
• ergonomická dvoukomponentní rukojeť pro pohodlné vedení
• snadné čištění
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4043000 ...404304 1 hladítko

• pro nanášení samomíchacího tmelu do rohů a těžce dostupných míst
• alternativa ke kartušovému akrylu
• tmel chrání před vysušením, umožňuje pozdější použití
• objem: 310 ml
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4044000 ...404403 3 x prázdné kartuše 49 x 230 x 49 mm
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Broušení

• pro samodržná mřížková plátna
• k efektivnímu broušení sádrokartonu na stěnách a stropu
• umožňuje bezprašnou práci s teleskopickou tyčí jako volitelným příslušenstvím
• stabilní na povrchu pro nepřetržité rychlé broušení
• nepřeklopí se
• rychlá výměna brusného prostředku díky upínací funkci
• včetně:

1 x samodržné mřížková plátna karbid křemíku, zrno 120
1 x stropní držák

• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 2287000, 2288000, 4012000, 5617000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

4052000 ...405202 1 kruhový brousek ø 225 mm

• s redukcí - také použitelné pro malířské válečky
• vytahovací od 1,2 do 2 m
• balení: samolepka
• vhodné pro 4052000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4012000 ...401204 1 teleskopická tyč
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• speciálně pro mřížkové plátno velikosti 115 x 280 mm
• 2-komponentní rukojeť s měkkou zónou
• ozubené držáky pro bezpečné a konstantní upevnění brusného prostředku
• včetně: 1 x mřížkové plátno, zrno 120, 115-280 mm
• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 1988000, 1996000, 4057000, 4058000, 8406600

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4056000 ...405608 1 ruční brousek 105 x 218 x 90 mm

• obsah:
1 x odsávací deska
1 x spirálová hadice, 3 m
1 x adaptér k vysavači, regulace přiváděného vzduchu

• balení: skládací krabice
• vhodné pro 4056000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4057000 ...405707 1 sada příslušenství

• s redukcí - také použitelné pro malířské
válečky

• vytahovací od 1,2 do 2 m
• včetně: 1 x stropní držák
• balení: samolepka
• vhodné pro 4056000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4058000 ...405806 1 teleskopická tyč
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• k vyhlazení přechodových švů
• na srážení hran u sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek, pórobetonu atd. ...
• obsah:

1 x ruční brousek
4 x mřížková plátna, zrno 120, 220, 280 x 115 mm

• balení: přířez lepenky
• samostatné příslušenství: 1988000, 1996000, 8406600

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

8722000 ...872202 1 ruční brousek v sadě 110 x 232 x 80 mm

Instalace

• k preciznímu určení polohy vrtání duté stěnové krabice
• vhodné pro všechny běžné kombinace zásuvek
• přesné vyvážení díky horizontálním a vertikálním libelám
• k bezproblémovému osazování bodů označení pro normované odstupy (57, 71 a 91 mm)
• integrovaná stupnice k měření odstupu, např. mezi vypínačem a dveřními zárubněmi
• balení: připevněná na kartě
• související produkty: 2157000, 2158000, 3777000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4050000 ...405004 1 šablona 50 x 185 x 15 mm
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Příslušenství

Hradba na nečistoty - prach zůstane za bariérou!
• vhodná pro téměř všechny průchody dveří
• pro zachycení prachu v pracovním prostoru
• obsah:

1 x mimořádně silná (100μm) stavební fólie, 2,20 x 1,25 m
1 x samolepicí zdrhovadlo umožňuje flexibilní a znovuuzavíratelný vstup a výstup
1 x silná lepicí páska pro dokonalé utěsnění průchodu a odstranění beze zbytků

• balení: znovu uzavíratelný polyetylenový sáček

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4005000 ...400504 1 dveřní ochranná fólie se zipem 1.250 x 2.200 mm
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robustní a stabilní

1 koza na řezání dřeva

Dvěma, popř. třemi řezy nařežete celé
kolečko dřeva, aniž byste položili pilu.

• kolečko je naložené dřevem velmi
rychle

• stabilní díky širokým nohám a kruhové trubce 26 mm
• s pojistkou proti vyhození
• dřevěná prkna šetřící řetěz
• určeno také pro jednotlivé kusy dřeva
• skládací, šetří místo pro skladování
• balení: karton
• související produkty: 2175000

Technické údaje

použití: rychlé a bezpečné řezání kusů dřeva o délce 1 m
max. zatížení: 150 kg
všeobecné: značky na řezání na 25, 50 a 75 cm (pro polena 25 cm) a 33 a 66 cm (pro

polena 33 cm)
rozměr rozložené: 700 x 1.120 x 675 mm
rozměr složené: 1.320 x 1.120 x 115 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis hmotnost

5121000 ...512108 1 koza na řezání dřeva 10,5 kg
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mobilní a kompaktní

1 SB 60 - koza na řezání dřeva

• rychlé a bezpečné řezání polen o délce 1 m na délku 25 popř. 33 cm
• pojistka proti vyhození brání nebezpečnému vyhazování polen do protisměru
• rychlejší montáž a demontáž díky praktickému sklápěcímu mechanismu
• mobilní výrobek s nízkou vlastní hmotností, ale s velmi vysokou stabilitou
• desky z bukového dřeva v pracovním prostoru brání neúmyslnému proříznutí
• balení: karton

Technické údaje

max. zatížení: 100 kg
rozměr rozložené: 540 x 1.000 x 600 mm
rozměr složené: 540 x 1.100 x 230 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis hmotnost

5119000 ...511903 1 SB 60 - koza na řezání dřeva 4,6 kg
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• pro skladování polen 25 - 50 cm
• díky své modularitě se skvěle hodí do všech podmínek
• čtyři rozšiřující prvky o délce 425 mm umožňují montáž v různých výškách a šířkách
• rychlejší montáž a demontáž bez použití nástrojů
• 5 plastových podpěrek zajišťuje optimální větrání dřeva zespoda
• ideální do venkovních prostor
• lze naložit až do výšky 1,4 m nebo šířky 3,2 m, pro max. 1,6 m³ dřeva
• balení: karton
• rozměr rozložené: 1.766 - 3.241 x 1.036 - 1.460 x 256 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis hmotnost

5125000 ...512504 1 modulární pomůcka při stohování XXL 8 kg

Praktického pomocníka při stohování při uskladňování dřeva lze individuálně přizpůsobit
poměrům.

• pro skladování polen 25 - 50 cm
• čtyři plastové podpěrky zajišťují optimální větrání dřeva zespoda
• ideální do venkovních prostor
• několika málo jednoduchými pohyby možnost roztažení z 1,72 m na 2,34 m
• lze naložit až do výšky 1,0 m a šířky 2,34 m, pro max. 1,17 m³ dřeva
• balení: karton
• rozměr rozložené: 1.720 - 2.340 x 1.045 x 310 mm

číslo zboží EAN
4006885...

popis hmotnost

5122000 ...512207 1 pomůcka při stohování 7,5 kg

444

8 PROJEKTY - TÉMATA
8.3 Palivové dřevo



• pro dlouhodobé zakrytí vysychajícího palivového dříví
• mimořádně silná zakrývací plachta (210 g/m²)
• zesílení okrajů
• voděodolný
• odolná proti roztržení
• UV stabilní
• materiál: pásková tkanina
• hliníková očka cca po 50 cm
• balení: znovu uzavíratelný polyetylenový sáček

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

5124000 ...512405 1 zakrývací plachta na dřevo 6.000 x 1.500 mm 1,7 kg

• zjistí rychle a jednoduše,
jakou vlhkost v procentech
má dřevo

• dvě zkušební jehly se za-
tlačí do povrchu dřeva a na displeji LCD
se objeví procento zbytkové vlhkosti

• provedení: s LCD displejem
• rozsah měření: 10 - 40 %
• vhodné pouze pro měření palivového

dřeva
• včetně: 1 bloková baterie 9 V
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

8732500 ...873254 1 přístroj na měření vlhkosti dřeva 69 x 127 x 28 mm 0,12 kg
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1 MG 600 - lis na kartuše "PRO"

Profesionální lis pro maximální přenos síly
• vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
• pro silikon, akryl, lepidla, speciální těsnicí hmoty, stavební chemie, Asfalt
• výtlačný tlak 280 kg pro profesionální zpracování všech materiálů od silikonu po nejhustší

těsnicí hmoty a asfalt
• mimořádně robustní konstrukce umožňující práci v nepřetržitém provozu
• silný mechanismus posuvu oddaluje pracovní únavu
• snadno přístupný držák na 310 ml kartuše usnadňuje vkládání a výměnu
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4356000 ...435605 1 MG 600 - lis na kartuše "PRO" 391 x 181 x 72 mm
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Silný a všestranný lis
• vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
• pro silikon, akryl, lepidla, speciální těsnicí hmoty
• přepínatelné zvýšení síly pro maximální výtlačný tlak 220 kg – ideální pro zpracování tuhých speciálních těsnicích materiálů a lepidel
• bez přidání síly je aktivní automatické zastavení odkapávání a zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu, aby se docílilo čistých

výsledků
• silný mechanismus posuvu pro práci šetřící síly a oddalující únavu
• pouzdro kartuše otočné o 360° umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
• polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
• žebříkový hák pro praktické zavěšení na žebříku
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4358000 ...435803 1 MG 550 - lis na kartuše 387 x 171 x 64 mm

Ergonomický lis s nastavitelnou vzdáleností rukojeti
• vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
• pro silikon, akryl, lepidla
• výtlačný tlak 180 kg pro snadné zpracování silikonu, akrylu a lepidla z 310 ml kartuší
• pro nejlepší ergonomii lze vzdálenost rukojeti individuálně přizpůsobit velikosti ruky
• ergonomické dvousložkové držadlo pro práci bez únavy
• pouzdro kartuše otočné o 360° umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
• polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
• automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
• žebříkový hák pro praktické zavěšení na žebříku
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4354000 ...435407 1 MG 400 - lis na kartuše "ERGO" 387 x 171 x 64 mm
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Silný lis na kartuše
• vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
• pro silikon, akryl, lepidla
• výtlačný tlak 180 kg pro snadné zpracování silikonu, akrylu a lepidla z 310 ml kartuší
• pouzdro kartuše otočné o 360° umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
• ergonomické dvousložkové držadlo pro práci bez únavy
• polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
• automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4353000 ...435308 1 MG 350 - lis na kartuše 398 x 171 x 64 mm

Prostorově úsporný kompaktní lis
• vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
• pro silikon, akryl, lepidla
• lehký a kompaktní – vejde se i do té nejmenší bedny na nářadí
• rychloupínání pro rychlé vkládání a výměnu 310 ml kartuší
• výtlačný tlak 160 kg pro zpracování silikonu, akrylu a lepidla
• pouzdro kartuše otočné o 360° umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
• ergonomické dvousložkové držadlo pro práci bez únavy
• automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
• balení: připevněná na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4357000 ...435704 1 MG 310 - lis na kartuše "Compact" 351 x 176 x 88 mm
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Standardní lis s komfortními doplňky
• vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
• pro silikon, akryl
• výtlačný tlak 130 kg pro suverénní zpracování silikonu a akrylu z 310 ml kartuší
• otočné pouzdro kartuše umožňuje natočení v nejvhodnějším pracovním úhlu
• ergonomické dvousložkové držadlo pro práci bez únavy
• polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
• automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

4352000 ...435209 1 MG 200 - lis na kartuše 350 x 175 x 65 mm 0,366 kg

Standardní lis pro domácnost a hobby
• vhodné pro všechny kartuše 310 ml (Ø 50 × 225 mm)
• pro silikon, akryl
• výtlačný tlak 130 kg pro suverénní zpracování silikonu a akrylu z 310 ml kartuší
• polootevřený držák pro snadnou výměnu kartuší
• automatické zastavení odkapávání zabraňuje nechtěnému vytékání materiálu – pro čisté výsledky
• balení: volně

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4351000 ...435100 1 MG 100 - lis na kartuše
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Příslušenství

• k bezpečnému otevírání plastových kartuší
• ke zkrácení hrotu na kartuše na požadovanou délku a úhel
• s dvěma břity
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4363000 ...436305 1 KM 100 - nůž na kartuše

• pro všechny plastové kartuše o objemu
280, 290, 300 a 310 ml (hrubý závit)

• uzavíratelný hrot na kartuše
• zpožďuje vysychání obsahu kartuše
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

4365000 ...436503 4 x hroty na kartuše s nasazovacími uzávěry 120 mm

• pro všechny plastové kartuše o objemu
280, 290, 300 a 310 ml (hrubý závit)

• možnost natočení v úhlu 0–90° pro
práci v obtížně přístupných místech

• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4366000 ...436602 2 x kloubové hroty na kartuše

451

PROJEKTY - TÉMATA 8
8.4 Vytváření elastických dilatačních spár



• pro silikon, akryl
• praktická profesionální sada obsahuje 5 hladítek pro všechny běžné průměry a hrany
• profil hran: 90° / 45° – 5, 8, 10, 16 mm / kulatý 3, 6, 8, 10, 15 mm
• úzká geometrie umožňující použití v úzkých prostorech a malých mezerách
• skladovací držák umožňuje rozložení a jednotlivé vyjímání hladítek
• robustní a lehce čistitelné díky vysoce kvalitnímu plastu PP
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4332000 ...433205 1 hladítko na spáry – profesionální sada 5 ks

• pro silikon, akryl
• sada se 2 hladítky s ostrými profily pro všechny běžné šířky, průměry a hrany
• profil hran: 45° – 5, 8, 10 mm / kulatý 5, 8, 10 mm
• elastický plast TPU pro optimální vyhlazovací vlastnosti a snadné čištění
• robustní a odolné pro dlouhou životnost
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4331000 ...433106 1 hladítko na spáry – sada 2 ks
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• pro silikon, akryl
• sada se 4 hladítky s ostrými profily pro všechny běžné šířky, průměry a hrany
• profil hran: 90° / 45° – 5, 6, 8, 10 mm / kulatý 5, 8, 10, 12 mm
• 2 speciální hladítka pro úzké mezery, 2 standardní hladítka
• elastický plast TPU pro optimální vyhlazovací vlastnosti a snadné čištění
• robustní a odolné pro dlouhou životnost
• včetně návodu k použití pro skvělé pracovní výsledky
• včetně průhledného skladovacího boxu pro pořádek a přehled
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4330000 ...433007 1 hladítko na spáry – sada 4 ks

• pro silikon, akryl
• pro čisté a hladké spáry
• snadné čištění
• vhodné pro nejběžnější hrany a poloměry
• profil hran 45°: šířka 6 – 8 – 10 – 12 – 15 mm, kruhový profil: R 7 – 10,5 – 14,5 mm
• balení: posuvný blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4369000 ...436909 1 SP 100 - hladítko na spáry – sada 4 ks
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cenově příznivá souprava pro obnovení starých, nedobře vypadajících, plesnivých spár.
• nůž na spáry k rychlému, jednoduchému odstranění starého silikonu nebo akrylu ve spárách
• hladítko na spáry k ryhlému, přesnému seříznutí nové výplně spár.
• obsah:

1 x hladítko na spáry
1 x nůž na spáry
4 x odnímatelné profily, kruh: ø 8 + 12 mm, skosení: 5 + 10 mm

• balení: blistr na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis

4364000 ...436404 1 souprava na opravu spár

• na spáry mezi dlaždicemi (maltové spáry) 2,5 - 6 mm
• podle šířky spáry se použije jedna nebo dvě čepele s vrstvou z tvrdokovu
• integrované kolečko stabilizuje vedení v drážce a snižuje riziko poškození sousedních dlaždic
• lehká výměna čepele HM
• balení: blistr na kartě
• samostatné příslušenství: 5571000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

5570000 ...557010 1 škrabka na spáry 31 x 44 x 215 mm

• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 5570000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5571000 ...557109 2 x náhradní čepele do škrabky na spáry
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• k vyplnění hlubokých spár mezi spoji a dilatačních spár před utěsněním pomocí elastických těsnění
• vysoká elasticita
• voděodolný
• brání třístranné adhezi
• šetří tmel
• materiál: polyethylenová pěna (PE)
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø všeobecné délka

4360000 ...436008 1 tmelařská šňůra ø 10 mm pro šířky spár 5–8 mm 6 m

4361000 ...436107 1 tmelařská šňůra ø 15 mm pro šířky spár 8–12 mm 6 m

4362000 ...436206 1 tmelařská šňůra ø 20 mm pro šířky spár 12–16 mm 6 m
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Nosná konstrukce

Konstrukční opatření na ochranu dřeva
Opěrné podložky slouží jako konstrukční ochrana dřeva a prodlužují životnost terasy.

• slouží jako opěrné body pro nosnou konstrukci
• podložky vytvářejí mezeru mezi základem a nosnou konstrukcí
• zabraňte přemokření a tak i dřevo před předčasným hnitím
• balení: plastová karta

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6987000 ...698703 20 x opěrné podložky 90 x 10 x 90 mm

Vyrovnání palubek

Montážní svěrka je nezbytná pro rychlé a přesné vyrovnání terasových prken.
• přesně vyrovná prkna do doby, než jsou sešroubována
• pro terasová prkna do šířky 20 cm
• spolu s rozpěrkami zaručuje čisté a rovnoměrné položení terasy
• včetně: 2 x upínací čelisti, pro použití montážní svěrky jako jednoruční svěrky
• balení: plastová karta

číslo zboží EAN
4006885...

popis upínací síla upínací rozsah

6985000 ...698505 1 montážní svěrka 120 kg 450 mm
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• pro rovnoměrné vzdálenosti mezi tera-
sovými prkny

• pro dilatační spáry od 6 do 8 mm
• spolu s montážní svěrkou zaručuje čisté

a rovnoměrné položení terasy
• balení: plastový sáček na kartě

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku

6986000 ...698604 10 x rozpěrky 40 x 42 x 33 mm

Viditelné sešroubování

• plastový kryt s "průhledem" na bit a šroub
• nastavitelná hloubka šroubu
• vč. TX bitu z ušlechtilé oceli - brání rezivění hlav šroubů
• včetně: 1 x bit nerez, Torx TX 25
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis provedení

6961000 ...696105 1 magnetický držák bitu s magnetem a hloubkovým dorazem
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Terasová vrtací sada zaručuje čisté a rovnoměrné montážní schéma.
• pro přesné umístění vrtaných otvorů do terasových palubek
• pro přesné vyrovnání vrtaných otvorů, tak aby lícovaly
• vyrovnává se jednoduše podle šroubů v poslední palubce
• nastavitelné pro palubky široké od 100 do 145 mm
• díky hloubkovému dorazu dokonalý pro sériové vrtání, stále stejná hloubka vrtání a zahloubení
• obsah:

1 x pomůcka na vrtání do palubky, s vrtacími pouzdry 4 mm z kalené oceli pro bezpečné vedení vrtáku
1 x předvrták, se záhlubníkem a vrtákem z rychlořezné oceli

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6960000 ...696006 1 terasová vrtací sada
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Skryté sešroubování
Skryté sešroubování - nový spojovací systém od firmy wolfcraft pro dřevěné terasy. Pro ty nejvyšší ná-
roky, nejlepší vzhled a dlouhou životnost.

1 Startovací sada “Skryté spojení šrouby”

• vytváří odstup mezi spodní konstrukcí a terasovými palubkami
• poskytuje tak optimální spodní ventilaci terasových palubek
• zabraňte přemokření a tak i dřevo před předčasným hnitím
• pro cca 7 běžných metrů spodní konstrukce při terasových palubkách o šířce 140 mm
• vhodné pro palubky široké od 100 do 150 mm
• už žádné viditelné šrouby
• akční úsek pohybu svorníků vyrovnává bobtnání a sesychání dřeva – už žádné stržené

šrouby nebo praskliny
• rychlá a jednoduchá montáž s vrtací šablonou a mikrometrem
• obsah:

1 x vrtací šablona a mikrometr
50 x svorník
300 x vruty, nerez, Torx TX 20
1 x magnetický držák bitu
1 x bit, nerez, Torx TX 20

• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6971000 ...697102 1 Startovací sada “Skryté spojení šrouby”
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Speciální svorníky pro první a poslední prkno
Svorníky zajišťují čisté optické zakončení terasy.

• umožňují bezpečnou montáž prvního a posledního prkna na čelní stranu konstrukce
• včetně: 60 x vruty nerez, Torx TX 20
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6973000 ...697300 10 x svorníky pro první a poslední prkno

Rozšiřující sada "Skryté sešroubování"
• vytváří odstup mezi spodní konstrukcí a terasovými palubkami
• poskytuje tak optimální spodní ventilaci terasových palubek
• zabraňte přemokření a tak i dřevo před předčasným hnitím
• už žádné viditelné šrouby
• akční úsek pohybu svorníků vyrovnává bobtnání a sesychání dřeva – už žádné stržené šrouby nebo praskliny
• balení: dvojitý blistr

číslo zboží EAN
4006885...

popis včetně

6972000 ...697201 20 x svorník "Skryté sešroubování" 120 x vruty nerez, Torx TX 20

6974000 ...697409 100 x svorník "Skryté sešroubování" 600 x vruty nerez, Torx TX 20
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Sortimenty

Souprava na pokládku teras
Kompletní sada pro přesné a rychlé položení terasy

• Montážní svěrka je nezbytná pro rychlé a přesné vyrovnání terasových prken.
• spolu s rozpěrkami zaručuje čisté a rovnoměrné položení terasy
• pro přesné umístění vrtaných otvorů do terasových palubek
• pro přesné vyrovnání vrtaných otvorů, tak aby lícovaly
• díky hloubkovému dorazu dokonalý pro sériové vrtání, stále stejná hloubka vrtání a zahloubení
• obsah:

1 x montážní svěrka
1 x pomůcka na vrtání do palubky, s vrtacími pouzdry 4 mm z kalené oceli pro bezpečné vedení vrtáku
1 x předvrták, se záhlubníkem a vrtákem z rychlořezné oceli
5 x rozpěrky
2 x upínací čelisti, pro použití montážní svěrky jako jednoruční svěrky

• balení: plastová karta

číslo zboží EAN
4006885...

popis

6988000 ...698802 1 souprava na pokládku teras
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Řezání dlaždic
Inovační technika řezání - jedno nastavení a pak vždy perfektní řezy

1 TC 670 - Řezačka na obklady "Expert"

• perfektní výsledek v třech krocích: - jedno nastavení tloušťky dlaždic a přítlaku - rovno-
měrný, kontinuální řez - čisté zlomení dlaždice bez vynaložení zvláštní síly

• přesné provedení nenáročné na údržbu díky kuličkovým ložiskům a kolejnicím s C-profi-
lem

• speciální vedení pro diagonální řezy
• stabilní a pevná základní deska z hliníkového profilu
• volný výhled na postup řezání
• vhodné pro praváky i leváky
• řezací kolečko z karbidu wolframu (HM) & TIN, Ø 20 mm, vrtání 5 mm
• řezná délka: 670 mm
• tloušťka dlaždic: 4-14 mm
• včetně:

1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
2 x přídavný nástavec, nasaditelný na základní desku

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 5551000, 5552000, 5556000

speciální vedení pro diagonální řezy

lámací kužel pro rovné řezy

přesné provedení nenáročné na údržbu
díky kuličkovým ložiskům a kolejnicím s C-
profilem

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

5555000 ...555501 1 TC 670 - Řezačka na obklady "Expert" 530 x 305 x 1.015 mm 6,14 kg
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Inovační technika řezání - jedno nastavení a pak vždy perfektní řezy

1 TC 670 - Řezačka na obklady "Project"

• skvělé výsledky při sériovém řezání – tloušťku dlaždic a dodatečný přítlak stačí nastavit
jen jednou!

• bezúdržbová a precizní manipulace pomocí plastového kluzáku a kolejnic s profilem C
• speciální vedení pro diagonální řezy
• stabilní a pevná základní deska z hliníkového profilu
• volný výhled na postup řezání
• vhodné pro praváky i leváky
• řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 20 mm, vrtání 5 mm
• řezná délka: 670 mm
• tloušťka dlaždic: 4-14 mm
• včetně:

1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
2 x přídavný nástavec, nasaditelný na základní desku

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 5551000, 5552000, 5556000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

5550000 ...555006 1 TC 670 - Řezačka na obklady "Project" 530 x 400 x 1.015 mm 5,82 kg

465

PROJEKTY - TÉMATA 8
8.6 Pokládání obkladů a dlažby



Profesionální řezání obkladů díky inovativní lámací technice
• robustní a bezúdržbové vedení v C profilu pro čisté a hladké naříznutí dlaždice
• snadno čistitelné odpružené dosedací plochy s protiskluzovým povrchem umožňují dosáhnout optimálních výsledků při lámání
• těžké a torzně tuhé kovové provedení s protiskluzovou úpravou
• ergonomické držadlo
• řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 20 mm, vrtání 5 mm
• řezná délka: 710 mm
• tloušťka dlaždic: 3-14 mm
• včetně:

1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
1 x řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 20 mm, vrtání 5 mm

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 5551000, 5556000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

5565000 ...556508 1 TC 710 PM - Řezačka na obklady 255 x 125 x 930 mm 11,3 kg

Řezání a lámání dlaždic tradičním způsobem
• těžké, masivní a stabilní provedení
• základová deska vyrobená z 18 mm multiplexu
• hladké, čisté řezy díky řezacímu kolečku s průměrem 20 mm a vedení s C-profilem a s bezúdržbovým kuličkovým ložiskem
• při pracích na základové desce lze vysunout pohyblivý klín pro odlamování dlaždic
• řezná délka: 710 mm
• tloušťka dlaždic: 3-14 mm
• včetně:

1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
1 x řezací kolečko z karbidu wolframu (HM), Ø 20 mm, vrtání 5 mm

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 5551000, 5556000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

5553000 ...555303 1 TC 710 PW - Řezačka na obklady 255 x 125 x 930 mm 10,5 kg
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Kompaktní řezačka na obklady s dřevěnou základovou deskou
• snadné řezání dlaždic díky kolejnicím s C-profilem a dvěma trojitými kuličkovými ložisky
• integrovaný kovový kužel usnadňuje lámání dlaždic
• skvělé opakované a diagonální řezy díky vodicí liště s dorazem
• stabilní, robustní provedení ze dřeva
• řezná délka: 610 mm
• tloušťka dlaždic: 3-10 mm
• včetně:

1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
1 x řezací kolečko z karbidu wolframu (HM) & TIN, Ø 15 mm, vrtání 6,1 mm

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 5557000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

5561000 ...556102 1 TC 610 W - Řezačka na obklady 250 x 120 x 795 mm 5,5 kg

• lehké řezání: klouzavý a lehký pohyb při řezání
• lehké zlomení: pomocí dvou kuželů (při 45° a 90°)
• přesné provedení nenáročné na údržbu díky plastovým kluzným ložiskům a oválným kolej-

nicím
• stabilní a pevná základní deska z hliníkového profilu
• volný výhled na postup řezání
• vhodné pro praváky i leváky
• řezací kolečko z karbidu wolframu (HM) & TIN, Ø 15 mm, vrtání 6,1 mm
• řezná délka: 600 mm
• tloušťka dlaždic: 4-10 mm
• včetně:

1 x lišta s dorazy, na opakované a diagonální řezy
2 x přídavný nástavec, nasaditelný na základní desku

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 5557000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

5558000 ...555808 1 TC 600 - Řezačka na obklady 240 x 240 x 780 mm 2,16 kg
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• lehké řezání: klouzavý a lehký pohyb při řezání
• lehké zlomení: pomocí dvou kuželů (při 45° a 90°)
• přesné provedení nenáročné na údržbu díky plastovým kluzným ložiskům a oválným kolej-

nicím
• stabilní a pevná základní deska z hliníkového profilu
• volný výhled na postup řezání
• vhodné pro praváky i leváky
• řezací kolečko z karbidu wolframu (HM) & TIN, Ø 15 mm, vrtání 6,1 mm
• řezná délka: 460 mm
• tloušťka dlaždic: 4-10 mm
• včetně:

1 x vodicí lišta s úhlovým dorazem, na opakované a diagonální řezy
2 x přídavný nástavec, nasaditelný na základní desku

• balení: karton
• samostatné příslušenství: 5557000

číslo zboží EAN
4006885...

popis rozměry výrobku hmotnost

5559000 ...555907 1 TC 460 - Řezačka na obklady 240 x 240 x 640 mm 1,72 kg

• k řezání dlouhých dlaždic na řezačce obkladů série TC 670
• velká ložná plocha umožňuje rovné řezy a úhlové řezy s úhlem až 10° za účelem vyrovnání stěny
• snadná montáž
• maximální šířka řezu: 300 mm
• úhlový řez s úhlem až max. 10°
• řezná délka: 670 mm
• nastavení rovnoběžnosti nejméně ve dvou měřicích bodech pomocí samostatného měřicího nástroje
• balení: skládací krabice
• vhodné pro 5550000, 5555000

číslo zboží EAN
4006885...

popis

5552000 ...555200 1 podélná zarážka

468

8 PROJEKTY - TÉMATA
8.6 Pokládání obkladů a dlažby



• materiál: Karbid wolframu
• vrtání ø 6,1 mm
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 5558000, 5559000, 5561000

číslo zboží EAN
4006885...

popis Ø

5557000 ...555709 1 řezací kolečko ø 15 mm

• vrtání ø 5 mm
• balení: blistr na kartě
• vhodné pro 5550000, 5553000,

5555000, 5565000

číslo zboží EAN
4006885...

popis materiál Ø

5551000 ...555105 1 řezací kolečko Karbid wolframu, potažený TIN ø 20 mm

5556000 ...555600 1 řezací kolečko Karbid wolframu ø 20 mm
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Rozpěra dveřních zárubní "Easy"
• podpírá rám při zapěnování a zaručuje rovnoběžnost bočních dílů
• pevně spojena s dveřní zárubní: podpírá ji při vsazování a usnadňuje vyrovnávání
• pro všechny dveře šířky 600 – 1000 mm
• balení: přířez lepenky

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3675000 ...367500 1 rozpěra dveřních zárubní "Easy"

Souprava pro montáž dveřních zárubní "Pro"
Kompletní sada pro montáž dveřních zárubní

• vestavba a vyrovnání dveřních zárubní v několika krocích
• rám se pomocí vřeten přesně vyrovná a upevní ve svislém i vodorovném směru
• dokonale podepírá dveřní zárubeň při zapěnování
• pro všechny dveře šířky 600 – 1000 mm
• obsah:

2 x rozpěry dveřních zárubní "PRO"
2 x vyrovnávací svěrky na dveřní zárubně "PRO"
4 x vyrovnávací podložky
1 x návod k obsluze

• balení: karton

číslo zboží EAN
4006885...

popis

3676000 ...367609 1 souprava pro montáž dveřních zárubní "PRO"
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Číslo zboží Skup. Strana
1000000 6.12 327

1001000 6.3 176

1002000 6.12 316

1003000 6.2 133

1120000 6.4 190

1121000 6.4 190

1122000 6.4 190

1123000 6.4 190

1124000 6.4 190

1125000 6.4 201

1127000 6.4 201

1128000 6.4 201

1129000 6.4 201

1150000 6.4 180

1150100 6.4 180

1151000 6.4 180

1152000 6.4 180

1152100 6.4 180

1153000 6.4 180

1153100 6.4 180

1156100 6.4 180

1157000 6.4 180

1160000 6.4 199

1161000 6.4 199

1162000 6.4 199

1163000 6.4 199

1167000 6.4 199

1189000 6.4 201

1209000 6.3 155

1210000 6.3 155

1211000 6.3 155

1212000 6.3 155

1213000 6.3 155

1216000 6.3 157

1235000 6.3 168

1236000 6.3 168

1237000 6.3 169

1239000 6.3 167

1240000 6.3 167

1241000 6.3 162

1242000 6.3 162

1244000 6.3 162

1245000 6.3 162

1247000 6.3 162

1248000 6.3 162

1249000 6.3 162

1250000 6.3 162

1252000 6.3 162

1253000 6.3 162

1260000 6.3 160

1261000 6.3 160

1262000 6.3 160

1263000 6.3 160

1264000 6.3 160

1265000 6.3 160

1266000 6.3 160

1267000 6.3 160

1268000 6.3 160

1269000 6.3 160

1296000 6.3 165

1297000 6.3 165

1298000 6.3 165

1299000 6.3 165

1302000 6.3 165

1303000 6.3 165

1304000 6.3 165

1305000 6.3 165

1306000 6.3 165

1307000 6.3 165

1315099 6.3 165

1317099 6.3 164

1319099 6.3 164

1320000 6.3 164

Číslo zboží Skup. Strana
1321099 6.3 164

1322000 6.3 164

1322099 6.3 164

1323000 6.3 164

1323099 6.3 164

1324000 6.3 164

1324099 6.3 164

1325000 6.3 164

1325099 6.3 164

1326000 6.3 164

1326099 6.3 164

1327000 6.3 164

1327099 6.3 164

1328099 6.3 164

1329099 6.3 164

1330000 6.3 154

1330099 6.3 154

1331000 6.3 154

1331099 6.3 154

1332000 6.3 154

1332099 6.3 154

1333000 6.3 154

1333099 6.3 154

1334000 6.3 154

1334099 6.3 154

1335000 6.3 154

1335099 6.3 154

1338000 6.3 154

1339000 6.3 155

1340000 6.3 155

1342000 6.3 159

1344000 6.3 159

1369000 6.3 156

1372000 6.3 156

1374000 6.3 156

1375000 6.3 175

1376000 6.3 175

1378000 6.3 175

1379000 6.3 175

1380000 6.3 175

1383000 6.3 175

1384000 6.3 175

1386000 6.3 160

1388000 6.3 158

1389000 6.3 161

1391000 6.3 175

1392000 6.3 175

1395000 6.3 175

1396000 6.3 175

1500000 6.5 240

1502000 6.5 240

1505000 6.5 241

1506000 6.5 241

1510000 6.5 241

1512000 6.5 242

1527000 6.3 154

1534000 6.3 154

1539000 6.3 170

1573000 6.3 168

1575000 6.3 158

1577000 6.3 170

1579000 6.3 174

1620099 6.14 344

1620300 6.14 344

1621099 6.14 345

1621300 6.14 345

1622099 6.14 344

1622300 6.14 344

1623099 6.14 345

1623300 6.14 345

1624099 6.14 344

1626099 6.14 344

1626300 6.14 344

Číslo zboží Skup. Strana
1627099 6.14 344

1628099 6.14 345

1629099 6.14 345

1630099 6.14 345

1631099 6.14 345

1633099 6.14 343

1651000 6.14 349

1660999 6.14 345

1663000 6.14 346

1664000 6.14 346

1668999 6.14 343

1669999 6.14 343

1672000 6.4 210

1673000 6.4 210

1674000 6.4 215

1683999 6.14 343

1684999 6.14 343

1685999 6.14 343

1686999 6.14 344

1687999 6.14 343

1688999 6.14 344

1694000 6.14 348

1695000 6.14 348

1698000 6.14 348

1700099 6.10 289

1702000 6.10 291

1703000 6.10 291

1704099 6.10 289

1705000 6.10 290

1705099 6.10 289

1706000 6.10 290

1706099 6.10 289

1707000 6.10 290

1708000 6.10 290

1710000 6.10 291

1715000 6.4 185

1717000 6.4 185

1719000 6.4 185

1724000 6.4 184

1725000 6.4 184

1726000 6.4 184

1739000 6.4 223

1740000 6.4 223

1741000 6.4 223

1742000 6.4 223

1749000 6.4 190

1755000 6.4 203

1756000 6.4 202

1757000 6.4 202

1760000 6.4 203

1761000 6.4 192

1762000 6.4 190

1763000 6.4 202

1764000 6.4 202

1766000 6.4 190

1767000 6.4 190

1768000 6.4 190

1770000 6.4 224

1771000 6.4 224

1772000 6.4 224

1773000 6.4 224

1774000 6.4 224

1775000 6.4 224

1776000 6.4 224

1780000 6.4 200

1781000 6.4 200

1782000 6.4 200

1783000 6.4 200

1787000 6.4 200

1790000 6.4 203

1791000 6.4 203

1792000 6.4 203

1793000 6.4 203

Číslo zboží Skup. Strana
1794000 6.4 203

1811000 6.4 201

1812000 6.4 201

1813000 6.4 201

1814000 6.4 201

1826000 6.4 199

1830000 6.4 198

1838000 6.4 182

1840000 6.4 182

1841000 6.4 182

1842000 6.4 182

1843000 6.4 182

1850000 6.4 198

1850100 6.4 198

1851000 6.4 198

1851100 6.4 198

1852000 6.4 198

1852100 6.4 198

1853000 6.4 199

1853100 6.4 199

1854000 6.4 199

1857000 6.4 199

1861000 6.4 188

1862000 6.4 188

1863000 6.4 188

1864000 6.4 188

1865100 6.4 199

1866000 6.4 199

1869000 6.4 184

1890000 6.4 187

1890100 6.4 188

1892000 6.4 187

1894000 6.4 188

1896000 6.4 188

1897000 6.4 188

1899100 6.4 186

1900000 6.4 185

1902000 6.4 185

1904000 6.4 185

1906000 6.4 186

1908000 6.4 186

1912000 6.4 186

1914000 6.4 186

1916000 6.4 187

1916100 6.4 187

1918000 6.4 187

1919000 6.4 187

1920000 6.4 187

1922000 6.4 187

1923000 6.4 187

1932000 6.4 188

1933100 6.4 188

1934000 6.4 188

1936000 6.4 188

1938000 6.4 188

1940000 6.4 189

1944000 6.4 189

1946000 6.4 189

1950000 6.4 185

1954000 6.4 185

1956000 6.4 185

1959100 6.4 191

1961000 6.4 191

1962000 6.4 191

1963000 6.4 191

1966000 6.4 191

1968000 6.4 192

1969100 6.4 192

1971000 6.4 192

1972000 6.4 192

1973000 6.4 192

1981000 6.4 193

1982000 6.4 193

Číslo zboží Skup. Strana
1983000 6.4 193

1986200 6.4 193

1987000 6.4 196

1988000 6.4 197

1990000 6.4 193

1992000 6.4 191

1993000 6.4 191

1994000 6.4 191

1996000 6.4 197

1997000 6.4 196

1998000 6.4 191

2000000 6.4 214

2001000 6.4 214

2002000 6.4 214

2003000 6.4 214

2015000 6.4 206

2016000 6.4 206

2017000 6.4 206

2020000 6.4 214

2025000 6.4 231

2027000 6.4 206

2027099 6.4 206

2028000 6.4 206

2028099 6.4 206

2029000 6.4 206

2029099 6.4 206

2032000 6.4 215

2033000 6.4 215

2034000 6.4 215

2035000 6.4 215

2036000 6.4 215

2037000 6.4 215

2038000 6.4 216

2039000 6.4 216

2048000 6.4 194

2049000 6.4 194

2052000 6.4 194

2053000 6.4 194

2054000 6.4 194

2056000 6.4 195

2057000 6.4 195

2058000 6.4 195

2059000 6.4 195

2061000 6.4 195

2068000 6.4 195

2069000 6.4 179

2069100 6.4 179

2070000 6.4 179

2070100 6.4 179

2072000 6.4 179

2080000 6.4 194

2082000 6.4 194

2083000 6.4 194

2084000 6.4 194

2086000 6.4 195

2087000 6.4 195

2088000 6.4 195

2089000 6.4 195

2092000 6.4 194

2098000 6.4 230

2100000 6.5 236

2101000 6.5 236

2102000 6.5 236

2103000 6.5 236

2104000 6.5 237

2106000 6.5 236

2107000 6.5 246

2108000 6.5 236

2109000 6.5 237

2110000 6.5 239

2112000 6.5 239

2114000 6.5 238

2116000 6.4 231
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Číslo zboží Skup. Strana
2117000 6.4 231

2119000 6.5 236

2125000 6.5 246

2126000 6.5 237

2127000 6.5 237

2128000 6.5 237

2130000 6.4 230

2131000 6.4 230

2132000 6.4 230

2133000 6.5 238

2134000 6.4 231

2138000 6.5 248

2139000 6.4 231

2140000 6.4 233

2141000 6.10 289

2142000 6.4 233

2144000 6.4 232

2146000 6.4 229

2147000 6.8 278

2148000 6.5 246

2149000 6.5 246

2150000 6.5 246

2151000 6.5 246

2153000 6.5 246

2154000 6.2 141

2155000 6.2 141

2157000 6.2 142

2158000 6.2 140

2160000 6.2 142

2161000 6.2 144

2162000 6.2 143

2164000 6.2 142

2165000 6.2 142

2169000 6.2 144

2170000 6.4 232

2171000 6.4 232

2172000 6.4 232

2173000 6.4 232

2174000 6.4 232

2175000 6.4 233

2177000 6.4 210

2178000 6.4 231

2179000 6.4 232

2200000 6.11 299

2202000 6.11 300

2207000 6.11 300

2208000 6.4 229

2211000 6.4 211

2213100 6.4 212

2214100 6.4 212

2215100 6.4 212

2216000 6.4 212

2217100 6.4 212

2218100 6.4 212

2219000 6.4 213

2220000 6.2 141

2223000 6.4 211

2224000 6.4 229

2225000 6.4 213

2227000 6.4 178

2228000 5.98 86

2230000 6.8 279

2241100 6.4 212

2242100 6.4 212

2243100 6.4 212

2245000 6.4 216

2246000 6.4 216

2249000 6.4 229

2250000 6.4 179

2250100 6.4 179

2251000 6.4 179

2251100 6.4 179

2252000 6.4 179

Číslo zboží Skup. Strana
2253000 6.4 179

2258000 6.4 178

2259100 6.4 179

2260000 6.4 212

2265000 6.5 239

2267100 6.4 178

2269000 6.4 178

2269100 6.4 178

2270000 6.4 178

2270100 6.4 178

2271000 6.4 178

2271100 6.4 178

2272000 6.4 178

2281000 6.4 205

2282100 6.4 208

2283100 6.4 208

2284100 6.4 208

2285000 6.4 205

2287000 6.4 183

2288000 6.4 183

2289000 6.1 115

2290000 6.1 114

2291000 6.1 117

2292000 6.1 119

2293000 6.1 118

2294000 6.1 115

2295000 6.1 116

2296000 6.1 115

2297000 6.1 118

2298000 6.1 117

2299000 6.1 117

2300000 6.1 105

2301000 6.1 104

2303000 6.1 104

2305000 6.1 106

2307000 6.1 109

2308000 6.1 109

2309000 6.1 111

2310000 6.1 90

2311000 6.1 89

2313000 6.1 89

2315000 6.1 93

2317000 6.1 96

2318000 6.1 95

2319000 6.1 98

2345000 6.1 114

2351000 6.1 104

2356000 6.1 112

2358000 6.1 100

2360000 6.1 90

2361000 6.1 89

2365000 6.1 93

2367000 6.1 96

2370000 6.1 106

2371000 6.1 105

2372000 6.1 103

2373000 6.1 106

2375000 6.1 108

2376000 6.1 109

2377000 6.1 101

2378000 6.1 110

2379000 6.1 92

2380000 6.1 91

2381000 6.1 90

2382000 6.1 88

2383000 6.1 91

2383100 6.1 94

2384000 6.1 98

2385000 6.1 93

2388000 6.1 96

2393000 6.1 91

2396000 6.1 123

2400000 6.3 158

Číslo zboží Skup. Strana
2407000 6.3 161

2408000 6.3 161

2411000 6.3 171

2413000 6.3 176

2414000 6.3 174

2415000 6.3 174

2416000 6.3 155

2419000 6.3 169

2421000 6.3 170

2425000 6.3 171

2426000 6.3 170

2426099 6.3 170

2429000 6.3 172

2443000 6.3 154

2444000 6.3 159

2445000 6.3 159

2446000 6.3 159

2447000 6.3 155

2450000 6.4 205

2452000 6.4 205

2453000 6.14 353

2454000 6.4 205

2455000 6.4 209

2456000 6.14 352

2457000 6.14 353

2458000 6.14 353

2459000 6.14 353

2460000 6.4 209

2461000 6.4 209

2462000 6.4 209

2465000 6.4 209

2466000 6.4 209

2467000 6.4 209

2468000 6.4 209

2469000 6.4 209

2470000 6.4 209

2471000 6.4 209

2472000 6.4 209

2475000 6.4 209

2476000 6.4 209

2477000 6.3 155

2477099 6.3 155

2478000 6.3 155

2478099 6.3 155

2479000 6.3 155

2480000 6.3 155

2480099 6.3 155

2481000 6.3 155

2481099 6.3 155

2482000 6.3 155

2482099 6.3 155

2483000 6.3 155

2483099 6.3 155

2491000 6.3 155

2495000 6.3 155

2498000 6.7 268

2499000 6.7 268

2500000 6.7 268

2504000 6.7 264

2505000 6.7 264

2506000 6.7 264

2511000 6.7 268

2512000 6.12 331

2515000 6.7 274

2516000 6.7 274

2518000 6.7 273

2519000 6.7 273

2520000 6.7 272

2521000 6.7 272

2522000 6.7 273

2523000 6.7 272

2524000 6.7 273

2527000 6.7 270

Číslo zboží Skup. Strana
2530000 6.7 270

2531000 6.7 270

2532000 6.7 270

2533000 6.7 270

2534000 6.7 270

2535000 6.7 270

2536000 6.7 270

2540000 6.7 271

2542000 6.7 269

2544000 6.7 269

2545000 6.7 268

2546000 6.7 265

2547000 6.7 265

2548000 6.7 265

2555000 6.7 274

2576000 6.7 266

2577000 6.7 266

2578000 6.7 266

2580000 6.7 267

2581000 6.7 267

2582000 6.7 266

2583000 6.7 267

2584000 6.7 266

2585000 6.7 274

2603000 6.8 277

2606000 6.8 276

2618000 6.8 276

2623000 6.8 276

2625000 6.8 277

2630000 6.8 277

2631000 6.8 277

2632000 6.8 277

2635000 6.8 278

2640000 6.8 278

2641000 6.8 276

2642000 6.8 276

2645000 6.8 277

2649000 6.8 278

2650000 6.1 91

2651000 6.1 90

2652000 6.1 88

2653000 6.1 89

2654000 6.1 95

2655000 6.1 101

2669000 6.1 123

2671000 6.1 121

2672000 6.1 116

2673000 6.1 120

2674000 6.1 107

2677000 6.1 121

2678000 6.1 121

2679000 6.1 119

2680000 6.1 93

2681000 6.1 107

2682000 6.1 91

2683000 6.1 105

2684000 6.1 99

2685000 6.1 98

2688000 6.1 99

2689000 6.1 112

2690000 6.1 111

2691000 6.1 97

2692000 6.1 92

2695000 6.1 120

2696000 6.1 118

2700000 6.5 247

2701000 6.5 247

2702000 6.5 247

2704000 6.5 236

2705000 6.5 246

2709000 6.5 236

2710000 6.5 236

2711000 6.5 244

Číslo zboží Skup. Strana
2713000 6.5 245

2715000 6.5 248

2716000 6.5 248

2717000 6.5 248

2718000 6.5 249

2719000 6.5 249

2720000 6.5 249

2721000 6.5 250

2722000 6.5 250

2723000 6.5 250

2724000 6.5 250

2725000 6.5 250

2726000 6.5 243

2727000 6.5 243

2728000 6.5 243

2729000 6.5 243

2730000 5.1 79

2731000 5.1 79

2732000 5.1 79

2733000 5.1 79

2738000 6.5 239

2739000 6.5 240

2740000 6.5 240

2741000 6.5 242

2746000 6.5 244

2747000 6.5 245

2748000 6.5 248

2750000 6.5 249

2751000 5.1 80

2755000 5.1 80

2764000 6.5 248

2765000 6.5 249

2778000 6.4 221

2779000 6.4 221

2780000 6.4 224

2781000 6.4 224

2782000 6.4 224

2784000 6.4 224

2786000 6.4 224

2840000 6.4 225

2841000 6.4 225

2842000 6.4 225

2843000 6.4 225

2844000 6.4 225

2845000 6.4 225

2846000 6.4 225

2848000 6.4 225

2849000 6.4 225

2850000 6.4 225

2851000 6.4 225

2852000 6.4 225

2853000 6.4 225

2854000 6.4 225

2856000 6.4 225

2858000 6.4 225

2860000 6.4 226

2861000 6.4 226

2862000 6.4 226

2863000 6.4 226

2864000 6.4 226

2866000 6.4 226

2867000 6.4 226

2868000 6.4 226

2869000 6.4 226

2870000 6.4 226

2871000 6.4 226

2872000 6.4 226

2873000 6.4 226

2874000 6.4 226

2875000 6.4 226

2876000 6.4 226

2877000 6.4 220

2878000 6.4 226
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Číslo zboží Skup. Strana
2879000 6.4 226

2887000 6.4 222

2891000 6.4 219

2892000 6.4 220

2894000 6.4 221

2895000 6.4 222

2896000 6.4 220

2897000 6.4 220

2898000 6.4 220

2899000 6.4 221

2900000 6.12 332

2905000 5.1 78

2906000 5.1 78

2907000 5.1 78

2908000 5.1 78

2909000 5.1 78

2910000 5.1 78

2911000 5.1 80

2912000 5.1 80

2913000 5.1 80

2916000 5.1 81

2917000 5.1 81

2918000 5.1 82

2920000 5.3 82

2921000 5.3 83

2922000 5.3 83

2923000 5.3 83

2924000 5.3 83

2928000 5.4 85

2933000 5.4 85

2939000 5.4 85

2940000 5.5 85

2941000 5.5 85

2942000 5.5 85

2943000 5.5 85

2944000 5.5 85

2945000 5.5 85

2949000 5.3 83

2960000 6.4 221

2961000 6.4 221

2962000 6.4 221

2963000 6.3 166

2964000 6.3 166

2965000 6.3 163

2969000 6.3 166

2974000 6.3 166

2975000 6.3 156

2976000 6.3 157

2977000 6.3 157

2978000 6.3 157

2979000 6.3 157

2980000 6.3 157

2981000 6.3 171

2982000 6.3 163

2983000 6.3 171

2984000 6.3 171

2985000 6.3 171

2986099 6.3 171

3001000 6.11 299

3008000 4.8 72

3009000 4.8 72

3010000 4.4 65

3016000 4.5 67

3020000 4.1 59

3021000 4.1 59

3023000 4.1 59

3030000 4.1 57

3031000 4.1 57

3032000 4.1 57

3033000 4.1 57

3034000 4.1 57

3036000 4.11 75

3037000 4.11 75

Číslo zboží Skup. Strana
3038000 4.1 59

3051000 4.10 74

3057000 4.3 61

3058000 4.3 61

3059000 4.3 61

3082000 6.3 172

3083000 6.3 173

3084000 6.3 172

3085000 6.3 173

3086000 6.3 173

3101000 6.4 187

3102000 6.4 187

3103000 6.4 187

3104000 6.4 187

3111000 6.4 187

3112000 6.4 187

3113000 6.4 188

3114000 6.4 188

3117000 6.4 188

3118000 6.4 201

3119000 6.4 226

3122000 6.4 189

3124000 6.4 189

3125000 6.4 189

3136000 6.4 202

3137000 6.4 202

3138000 6.4 202

3139000 6.4 202

3141000 6.4 225

3150100 6.4 194

3151100 6.4 194

3152100 6.4 194

3156100 6.4 195

3157100 6.4 195

3158100 6.4 195

3162000 6.4 204

3163000 6.4 228

3164000 6.4 228

3165000 6.4 232

3166000 6.4 228

3167000 6.4 228

3168000 6.4 184

3169000 6.4 181

3170000 6.4 224

3171000 6.4 224

3172000 6.4 224

3173000 6.4 224

3174000 6.4 224

3175000 6.4 224

3176000 6.4 224

3180000 6.4 179

3182000 6.4 193

3184000 6.4 193

3185000 6.4 193

3191000 6.4 180

3192000 6.4 180

3235000 6.9 284

3236000 6.9 284

3237000 6.9 284

3253000 6.9 287

3254000 6.9 287

3258000 6.9 285

3259000 6.9 285

3260000 6.9 285

3261000 6.9 286

3263000 6.9 285

3264000 6.9 285

3266000 6.9 286

3267000 6.9 286

3270000 6.9 286

3271000 4.6 68

3273000 4.6 69

3274000 4.6 69

Číslo zboží Skup. Strana
3275000 4.6 69

3276000 4.6 69

3277000 4.6 69

3278000 4.6 69

3280000 4.6 70

3285000 4.8 72

3286000 4.8 72

3287000 4.8 72

3290000 4.9 73

3291000 4.9 73

3292000 4.9 73

3293000 4.9 73

3294000 4.9 73

3295000 4.9 73

3300000 6.12 314

3301000 6.12 314

3302000 6.12 314

3303000 6.12 314

3305000 6.12 314

3306000 6.12 314

3309000 6.12 316

3310000 6.12 316

3313000 6.12 315

3315000 6.12 315

3316000 6.12 315

3317000 6.12 315

3318000 6.12 315

3319000 6.12 315

3320000 6.12 315

3321000 6.12 315

3322000 6.12 315

3325000 6.12 315

3326000 6.12 315

3327000 6.12 315

3328000 6.12 315

3361000 6.12 314

3362000 6.12 314

3363000 6.12 314

3364000 6.12 314

3365000 6.12 314

3366000 6.12 314

3374000 6.12 314

3376000 6.12 314

3406000 6.11 294

3410000 6.11 295

3412099 6.11 295

3415000 4.10 74

3416000 4.7 71

3417000 4.7 70

3418000 4.6 69

3420000 4.4 64

3421000 4.6 69

3423000 6.11 294

3425000 4.4 64

3431000 4.4 65

3432000 4.4 64

3433000 4.4 64

3441000 4.7 70

3442000 4.6 69

3453000 4.5 68

3455100 4.1 58

3456000 4.1 58

3457000 4.1 58

3464000 6.2 131

3465000 6.2 130

3466000 6.2 129

3467000 6.2 129

3468000 6.2 129

3470000 6.2 130

3471000 6.2 130

3472000 6.2 129

3473000 6.2 129

3474000 6.2 129

Číslo zboží Skup. Strana
3475000 6.2 129

3476000 6.2 129

3477000 6.2 129

3478000 6.2 130

3490000 6.2 133

3491000 6.2 133

3492000 6.2 133

3493000 6.2 133

3494000 6.2 133

3498000 6.2 134

3537000 6.1 107

3538000 6.1 109

3541000 6.1 104

3543000 6.1 88

3544000 6.1 110

3545000 6.1 88

3546000 6.1 90

3547000 6.1 92

3548000 6.1 103

3549000 6.1 96

3550000 6.1 103

3551000 6.1 89

3554000 6.1 97

3555000 6.1 97

3559000 6.1 100

3561000 6.1 94

3566000 6.1 116

3567000 6.1 120

3568000 6.1 119

3599000 6.1 122

3605000 4.3 61

3606000 4.3 61

3607000 4.3 61

3610000 4.3 60

3611000 4.3 60

3612000 4.3 60

3615000 4.5 67

3616000 4.5 67

3620000 4.3 60

3621000 4.3 60

3622000 4.3 60

3623000 4.3 60

3625000 4.4 63

3626000 4.4 63

3629000 4.4 63

3630000 4.4 62

3631000 4.4 62

3632000 4.5 66

3633000 4.4 62

3634000 4.5 66

3638000 4.4 64

3638100 4.4 64

3662000 4.4 64

3663000 4.4 64

3675000 8.7 471

3676000 8.7 471

3681000 4.7 71

3683000 4.6 68

3750000 5.1 78

3752000 6.2 151

3753000 6.2 151

3754000 6.2 151

3756000 6.2 151

3759000 6.2 151

3761000 6.2 150

3762000 6.2 150

3764000 6.2 135

3767000 6.2 133

3768000 6.2 133

3770000 6.2 133

3772000 6.2 133

3777000 6.2 145

3800000 6.9 284

Číslo zboží Skup. Strana
3801000 6.9 284

3802000 6.9 284

3803000 6.9 284

3804000 6.9 284

3828000 6.9 281

3829000 6.9 281

3831000 6.9 281

3835000 6.16 370

3836000 6.16 370

3837000 6.16 370

3838000 6.16 370

3839000 6.16 372

3840000 6.16 372

3841000 6.16 373

3842000 6.16 373

3848000 6.16 373

3849000 6.16 373

3862000 6.2 132

3863000 6.9 282

3864000 6.16 378

3865000 6.16 378

3874000 6.2 145

3876000 6.2 145

3879000 6.2 145

3882000 6.2 145

3885000 6.2 145

3887000 6.2 145

3893000 6.2 132

3894000 6.2 132

3895000 6.2 132

3896000 6.2 132

3897000 6.2 132

3898000 6.2 132

3899000 6.2 132

3900000 6.9 284

3901000 6.9 284

3902000 6.9 284

3903000 6.9 284

3904000 6.9 284

3922000 6.9 281

3924000 6.9 281

3925000 6.9 281

3926000 6.9 281

3927000 6.9 281

3929000 6.16 387

3930000 6.16 387

3931000 6.9 281

3935000 6.16 381

3936000 6.16 383

3937000 6.16 382

3938000 6.16 383

3939000 6.16 383

3940000 6.16 384

3941000 6.16 384

3942000 6.16 386

3943000 6.16 385

3944000 6.16 389

3950000 6.16 374

3951000 6.16 376

3952000 6.16 372

3953000 6.16 377

3954000 6.16 376

3955000 6.16 375

3961000 6.16 379

3962000 6.16 380

3963000 6.9 282

3964000 6.16 371

3965000 6.16 371

3967000 6.9 282

3971000 6.9 282

3975000 6.16 371

3982000 6.16 388

3983000 6.16 388
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Číslo zboží Skup. Strana
3985000 6.16 379

3986000 6.16 372

3987000 6.16 372

3988000 6.16 369

3989000 6.16 369

3990000 6.16 369

3991000 6.16 377

3992000 6.16 379

3993000 6.16 379

3994000 6.16 376

3995000 6.16 375

3996000 6.16 378

3997000 6.16 375

3998000 6.16 377

3999000 6.16 374

4005000 8.2 440

4008000 8.2 430

4009000 8.2 430

4012000 8.2 437

4013000 8.2 431

4014000 8.2 429

4019000 8.2 429

4024000 8.2 432

4026000 8.2 431

4027000 8.2 428

4029000 8.2 428

4031000 8.2 433

4033000 8.2 432

4039000 8.2 431

4040000 8.2 434

4041000 8.2 432

4042000 8.2 433

4043000 8.2 436

4044000 8.2 436

4045000 8.2 433

4047000 8.2 435

4050000 8.2 439

4051000 8.2 435

4052000 8.2 437

4053000 8.2 434

4055000 8.2 434

4056000 8.2 438

4057000 8.2 438

4058000 8.2 438

4062000 8.2 435

4063000 8.2 435

4080000 7.1 403

4081000 7.1 395

4085000 7.1 403

4086000 7.1 403

4089000 7.1 394

4097000 7.1 399

4100000 7.1 410

4101000 7.1 410

4104000 7.1 402

4105000 6.4 233

4106000 7.1 393

4108000 7.1 409

4109000 7.1 409

4110000 6.1 124

4111000 6.1 124

4113000 6.1 124

4117000 7.1 409

4119000 7.1 399

4122000 7.1 400

4123000 7.1 401

4124000 7.1 403

4126000 7.1 408

4127000 7.1 406

4128000 7.1 406

4129000 7.1 407

4131000 7.1 392

4132000 7.1 392

Číslo zboží Skup. Strana
4133000 7.1 392

4134000 7.1 393

4135000 7.1 393

4136000 7.1 397

4137000 7.1 397

4138000 7.1 398

4139000 7.1 398

4141000 7.1 398

4146000 7.1 398

4147000 7.1 399

4148000 7.1 400

4149000 7.1 400

4150000 7.1 394

4151000 7.1 401

4152000 7.1 401

4155000 7.1 394

4164000 7.1 409

4169000 7.1 407

4172000 7.1 404

4173000 7.1 404

4174000 7.1 405

4179000 7.1 407

4180000 7.1 407

4181000 7.1 407

4182000 7.1 407

4185000 7.1 404

4186000 7.1 404

4187000 7.1 404

4188000 7.1 405

4189000 7.1 405

4193000 7.1 410

4195000 7.1 401

4196000 7.1 408

4197000 7.1 408

4200000 7.1 391

4203000 7.1 408

4207000 7.1 406

4208000 7.1 406

4238000 6.16 381

4239000 6.16 382

4240000 6.16 384

4241000 6.16 385

4242000 6.16 385

4243000 6.16 384

4244000 6.16 386

4245000 6.16 387

4246000 6.16 388

4247000 6.16 389

4249000 6.16 389

4281000 7.1 411

4284000 7.1 395

4285000 7.1 396

4287000 7.1 411

4288000 7.1 402

4289000 7.1 402

4300000 7.1 411

4305000 7.1 397

4306000 7.1 396

4307000 7.1 404

4309000 7.1 405

4310000 7.1 407

4312000 7.1 406

4313000 7.1 404

4314000 7.1 405

4315000 6.7 268

4320000 7.1 391

4330000 8.4 453

4331000 8.4 452

4332000 8.4 452

4351000 8.4 450

4352000 8.4 450

4353000 8.4 449

4354000 8.4 448

Číslo zboží Skup. Strana
4356000 8.4 447

4357000 8.4 449

4358000 8.4 448

4360000 8.4 455

4361000 8.4 455

4362000 8.4 455

4363000 8.4 451

4364000 8.4 454

4365000 8.4 451

4366000 8.4 451

4369000 8.4 453

4370000 6.7 267

4371000 6.7 267

4372000 6.7 267

4373000 6.7 267

4374000 6.7 267

4375000 6.7 267

4376000 6.7 270

4377000 6.7 270

4378000 6.7 270

4379000 6.7 270

4380000 6.7 271

4381000 6.7 271

4382000 6.7 265

4383000 6.7 265

4390000 6.7 266

4391000 6.7 264

4392000 6.7 269

4393000 6.7 273

4521000 6.11 297

4522000 6.11 296

4640000 5.1 77

4642000 5.4 84

4642100 5.4 84

4645000 5.1 81

4650000 5.1 77

4681000 6.11 298

4682000 6.11 298

4685000 6.11 297

4686000 6.11 298

4688000 6.3 174

4756000 6.4 214

4800000 6.11 301

4802000 6.11 301

4831000 6.15 360

4832000 6.15 360

4836000 6.15 361

4837000 6.15 361

4838000 6.15 361

4840000 6.15 362

4842000 6.15 362

4849000 6.15 362

4850000 6.15 363

4851000 6.15 363

4852000 6.15 363

4853000 6.15 366

4855000 6.15 366

4858000 6.15 366

4860000 8.1 424

4865000 6.15 364

4866000 6.15 364

4868000 6.15 363

4870000 6.15 364

4871000 6.15 367

4872000 6.15 365

4874000 6.15 365

4877000 6.15 367

4890000 6.15 367

4900000 6.15 357

4901000 6.15 355

4902000 6.15 358

4903000 6.15 358

4904000 6.15 359

Číslo zboží Skup. Strana
4905000 6.15 355

4906000 6.15 356

4907000 6.15 357

4908000 6.15 359

4909000 6.15 356

4920000 6.11 295

5018000 6.14 352

5019000 6.14 352

5027000 6.11 293

5119000 8.3 443

5121000 8.3 442

5122000 8.3 444

5124000 8.3 445

5125000 8.3 444

5205000 7.2 416

5206000 7.2 416

5208000 7.2 414

5210000 7.2 413

5221000 7.2 414

5222000 7.2 415

5223000 7.2 415

5227000 7.2 414

5343000 6.12 325

5344000 6.12 325

5345000 6.12 325

5346000 6.12 325

5347000 6.12 325

5348000 6.12 325

5351000 6.12 326

5352000 6.12 326

5353000 6.12 326

5422000 6.2 134

5423000 6.2 135

5424000 6.2 131

5425000 6.2 127

5428000 6.2 127

5455000 6.2 136

5456000 6.2 136

5460000 6.2 126

5462000 6.2 135

5463000 6.2 135

5464000 6.2 135

5465000 6.2 135

5466000 6.2 135

5467000 6.2 135

5469000 6.2 135

5470000 6.2 135

5471000 6.2 135

5472000 6.2 135

5473000 6.2 136

5474000 6.2 136

5475000 6.2 136

5476000 6.2 136

5479000 6.2 136

5480000 6.2 126

5481000 6.2 126

5482000 6.2 127

5483000 6.2 126

5484000 6.2 135

5485000 6.2 136

5486000 6.2 136

5490000 6.2 126

5492000 6.2 136

5493000 6.2 136

5494000 6.2 136

5495000 6.2 136

5496000 6.2 136

5497000 6.2 136

5498000 6.2 136

5499000 6.2 152

5501000 3.1 47

5505000 3.1 48

5520000 3.1 45

Číslo zboží Skup. Strana
5525000 3.1 46

5528000 3.1 50

5530000 3.1 49

5542000 3.3 52

5543000 3.3 53

5544000 3.3 55

5545000 3.3 55

5546000 3.3 54

5548000 3.3 51

5550000 8.6 465

5551000 8.6 469

5552000 8.6 468

5553000 8.6 466

5555000 8.6 464

5556000 8.6 469

5557000 8.6 469

5558000 8.6 467

5559000 8.6 468

5561000 8.6 467

5565000 8.6 466

5570000 8.4 454

5571000 8.4 454

5582000 3.3 54

5584000 3.3 53

5614000 6.4 209

5615000 6.4 209

5616000 6.4 209

5617000 6.4 183

5618000 6.4 205

5619000 6.4 201

5620000 6.4 201

5621000 6.4 203

5622000 6.4 191

5623000 6.4 192

5625000 6.4 194

5626000 6.4 195

5627000 6.4 189

5632000 6.4 183

5633000 6.4 183

5634000 6.4 183

5635000 6.4 183

5641000 6.4 234

5642000 6.4 234

5643000 6.4 234

5650000 6.4 206

5651000 6.4 206

5652000 6.4 206

5653000 6.4 206

5654000 6.4 206

5655000 6.4 206

5801000 6.4 190

5803000 6.4 190

5804000 6.4 190

5810000 6.4 223

5811000 6.4 223

5812000 6.4 223

5813000 6.4 223

5814000 6.4 224

5815000 6.4 224

5816000 6.4 224

5817000 6.4 224

5818000 6.4 224

5866000 6.4 218

5867000 6.4 218

5876000 6.4 218

5877000 6.4 218

5884000 6.4 219

5885000 6.4 219

5886000 6.4 219

5890000 6.4 217

5894000 6.4 217

5898000 6.4 223

5899000 6.4 223
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Číslo zboží Skup. Strana
5900000 6.4 223

5911000 6.2 146

5913000 6.2 149

5915000 6.2 146

5916000 6.2 146

5917000 6.2 146

5918000 6.2 146

5920000 6.2 148

5922000 6.2 148

5924000 6.2 148

5926000 6.2 148

5928000 6.2 148

5929000 6.2 148

5930000 6.2 148

5931000 6.2 148

5932000 6.2 148

5933000 6.2 148

5940000 6.2 148

5941000 6.2 149

5942000 6.2 149

5943000 6.2 149

5944000 6.2 149

5945000 6.2 149

5946000 6.2 149

5947000 6.2 149

5948000 6.2 149

5949000 6.2 149

5955000 6.2 128

5956000 6.2 128

5957000 6.2 134

5958000 6.2 134

5959000 6.2 145

5960000 6.2 145

5961000 6.2 145

5962000 6.2 145

5963000 6.2 136

5964000 6.2 137

5965000 6.2 137

5966000 6.2 137

5967000 6.2 137

5968000 6.2 137

5969000 6.2 137

5970000 6.2 137

5971000 6.2 137

5972000 6.2 137

5973000 6.2 137

5974000 6.2 137

5977000 6.2 137

5978000 6.2 138

5979000 6.2 140

5980000 6.2 135

5981000 6.2 150

5982000 6.2 127

5983000 6.2 138

5984000 6.2 138

5985000 6.2 139

5986000 6.2 139

5990000 6.12 329

5991000 6.12 329

5992000 6.12 329

5993000 6.12 329

5994000 6.12 329

5995000 6.2 149

5996000 6.2 149

5997000 6.2 149

5998000 6.2 149

5999000 6.2 149

6010000 6.4 227

6011000 6.4 227

6012000 6.4 227

6013000 6.4 227

6014000 6.4 227

6015000 6.4 227

Číslo zboží Skup. Strana
6016000 6.4 227

6017000 6.4 227

6018000 6.4 227

6043000 2.3 26

6044000 2.3 26

6045000 2.3 26

6065000 2.3 33

6066000 2.3 28

6067000 2.3 28

6068000 2.3 28

6071000 2.3 29

6072000 2.3 29

6073000 2.3 39

6074000 2.3 32

6075000 2.3 32

6077000 2.3 32

6085000 2.3 40

6086000 2.3 40

6091000 2.3 42

6092000 2.3 42

6093000 2.3 42

6094000 2.3 42

6095000 6.4 227

6096000 6.4 227

6097000 6.4 227

6098000 6.4 227

6099000 2.3 42

6102300 1.1 7

6119973 1.1 7

6152000 1.96 14

6171000 2.1 21

6172000 2.1 21

6174000 2.1 21

6176000 2.1 22

6177000 2.1 20

6182000 2.1 19

6197000 1.4 12

6255000 6.6 256

6256000 6.6 256

6258000 6.6 256

6259000 6.6 256

6263000 6.6 256

6264000 6.6 256

6267000 6.6 256

6268000 6.6 256

6272000 6.6 256

6273000 6.6 256

6275000 6.6 256

6276000 6.6 256

6277000 6.6 256

6281000 6.6 256

6340000 6.6 257

6341000 6.6 257

6342000 6.6 257

6343000 6.6 257

6344000 6.6 257

6355000 6.6 254

6356000 6.6 254

6358000 6.6 254

6359000 6.6 254

6363000 6.6 254

6364000 6.6 254

6365000 6.6 254

6366000 6.6 254

6367000 6.6 254

6368000 6.6 254

6372000 6.6 254

6373000 6.6 254

6375000 6.6 254

6376000 6.6 254

6377000 6.6 254

6379000 6.6 254

6381000 6.6 254

Číslo zboží Skup. Strana
6385000 6.6 255

6456000 6.6 253

6458000 6.6 253

6463000 6.6 253

6464000 6.6 253

6466000 6.6 253

6467000 6.6 253

6468000 6.6 253

6472000 6.6 253

6473000 6.6 253

6475000 6.6 253

6476000 6.6 253

6477000 6.6 253

6481000 6.6 253

6501000 6.6 262

6502000 6.6 262

6511000 6.6 262

6517000 6.6 262

6521000 6.6 261

6522000 6.6 261

6527000 6.6 261

6540000 6.6 260

6541000 6.6 260

6542000 6.6 260

6543000 6.6 260

6544000 6.6 260

6545000 6.6 261

6546000 6.6 261

6547000 6.6 261

6548000 6.6 261

6549000 6.6 261

6550000 6.6 262

6551000 6.6 262

6552000 6.6 262

6553000 6.6 262

6554000 6.6 262

6567000 6.6 252

6568000 6.6 252

6577000 6.6 252

6581000 6.6 252

6583000 6.6 258

6584000 6.6 258

6593000 6.6 259

6594000 6.6 259

6595000 6.6 259

6600000 6.6 260

6602000 6.6 260

6604000 6.6 260

6606000 6.6 260

6608000 6.6 260

6620000 6.6 252

6621000 6.6 252

6622000 6.6 252

6623000 6.6 252

6624000 6.6 252

6625000 6.6 252

6630000 6.6 254

6631000 6.6 254

6632000 6.6 254

6633000 6.6 254

6634000 6.6 254

6635000 6.6 254

6644000 6.6 255

6646000 6.6 255

6650000 6.6 255

6660000 6.6 259

6662000 6.6 259

6664000 6.6 259

6666000 6.6 259

6668000 6.6 259

6680000 6.6 258

6682000 6.6 258

6684000 6.6 258

Číslo zboží Skup. Strana
6686000 6.6 258

6730000 6.6 255

6731000 6.6 255

6732000 6.6 255

6733000 6.6 255

6734000 6.6 255

6735000 6.6 255

6736000 6.6 255

6737000 6.6 255

6738000 6.6 255

6739000 6.6 255

6740000 6.6 259

6741000 6.6 259

6742000 6.6 259

6779000 2.3 28

6780000 2.3 29

6781000 2.3 29

6782000 2.3 27

6783000 2.3 31

6784000 2.3 31

6785000 2.3 27

6786000 2.3 27

6787000 2.3 27

6788000 2.3 32

6790000 2.3 30

6791000 2.3 30

6792000 2.3 31

6800000 2.3 41

6801000 2.3 41

6802000 2.3 41

6803000 2.3 42

6804000 2.3 41

6806000 2.3 43

6901000 1.96 15

6902000 1.4 8

6902506 1.4 8

6902612 1.4 8

6903000 1.96 15

6904000 1.96 15

6905000 1.1 6

6906000 1.4 10

6906506 1.4 10

6906612 1.4 10

6908000 2.1 18

6910000 1.6 13

6911000 1.6 14

6913000 1.6 12

6914000 1.6 13

6916000 1.96 16

6917000 1.96 16

6921000 8.1 426

6925000 8.1 420

6927000 8.1 422

6928000 8.1 422

6929000 8.1 423

6931000 8.1 424

6933000 8.1 419

6937000 8.1 419

6939000 8.1 418

6945000 8.1 421

6946000 8.1 424

6947000 8.1 423

6948000 8.1 425

6948200 8.1 425

6949000 8.1 426

6950000 8.1 420

6951000 8.1 421

6952000 8.1 425

6960000 8.5 459

6961000 8.5 458

6971000 8.5 460

6972000 8.5 461

6973000 8.5 461

Číslo zboží Skup. Strana
6974000 8.5 461

6985000 8.5 457

6986000 8.5 458

6987000 8.5 457

6988000 8.5 462

6999000 6.13 336

7000000 6.13 337

7010000 6.13 338

7011000 6.13 338

7012000 6.13 338

7015000 6.13 338

7016000 6.13 338

7017000 6.13 338

7021000 6.13 339

7025000 6.13 339

7026000 6.13 339

7028000 6.13 339

7028100 6.13 339

7030000 6.13 339

7031000 6.13 339

7032000 6.13 339

7032100 6.13 339

7036000 6.13 339

7037000 6.13 339

7037100 6.13 339

7042000 6.13 339

7042100 6.13 339

7045000 6.13 340

7046000 6.13 339

7047000 6.13 339

7049000 6.13 339

7056000 6.13 337

7057000 6.13 337

7076000 6.13 337

7078000 6.13 336

7079000 6.13 336

7080000 6.13 334

7081000 6.13 334

7088000 6.13 335

7089000 6.13 335

7100000 6.12 305

7101000 6.12 305

7102000 6.12 305

7103000 6.12 307

7104000 6.12 307

7105000 6.12 307

7106000 6.12 307

7107000 6.12 309

7108000 6.12 309

7109000 6.12 318

7110000 6.12 318

7111000 6.12 319

7112000 6.12 319

7113000 6.12 325

7114000 6.12 327

7115000 6.12 330

7116000 6.12 330

7117000 6.12 330

7118000 6.12 303

7119000 6.12 317

7120000 6.12 308

7121000 6.12 306

7122000 6.12 310

7123000 6.12 320

7124000 6.12 305

7125000 6.12 305

7126000 6.12 305

7127000 6.12 305

7128000 6.12 305

7129000 6.12 305

7130000 6.12 305

7131000 6.12 312

7132000 6.12 312
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Číslo zboží Skup. Strana
7133000 6.12 312

7134000 6.12 312

7135000 6.12 312

7136000 6.12 312

7137000 6.12 312

7138000 6.12 312

7139000 6.12 312

7140000 6.12 312

7150000 5.1 79

7151000 5.1 79

7152000 5.1 79

7153000 5.3 83

7154000 5.3 83

7155000 5.3 83

7166000 6.13 340

7167000 6.13 340

7169000 6.13 340

7173000 6.13 340

7177000 6.13 340

7192000 6.13 341

7203000 6.13 341

7234000 6.13 341

7239000 6.13 341

7241000 6.13 341

7246000 6.12 308

7247000 6.12 308

7248000 6.12 308

7249000 6.12 308

7250000 6.12 308

7251000 6.12 308

7252000 6.12 308

7253000 6.12 308

7254000 6.12 308

7255000 6.12 308

7256000 6.12 305

7257000 6.12 305

7258000 6.12 305

7259000 6.12 305

7260000 6.12 305

7261000 6.12 310

7262000 6.12 310

7263000 6.12 310

7264000 6.12 310

7265000 6.12 320

7266000 6.12 320

7267000 6.12 320

7269000 6.12 320

7270000 6.12 320

7416000 6.12 322

7417000 6.12 322

7418000 6.12 322

7419000 6.12 322

7420000 6.12 322

7421000 6.12 322

7422000 6.12 322

7423000 6.12 322

7424000 6.12 322

7425000 6.12 322

7426000 6.12 322

7427000 6.12 322

7428000 6.12 322

7429000 6.12 322

7430000 6.12 322

7431000 6.12 322

7432000 6.12 322

7433000 6.12 322

7434000 6.12 322

7436000 6.12 328

7437000 6.12 328

7438000 6.12 328

7439000 6.12 328

7440000 6.12 322

7443010 6.12 303

Číslo zboží Skup. Strana
7444010 6.12 303

7445010 6.12 303

7446010 6.12 303

7448010 6.12 303

7450010 6.12 303

7451010 6.12 303

7452010 6.12 303

7453010 6.12 303

7454010 6.12 303

7455010 6.12 303

7456010 6.12 303

7457010 6.12 303

7458010 6.12 303

7459010 6.12 303

7460010 6.12 303

7461010 6.12 303

7462010 6.12 303

7463010 6.12 303

7464010 6.12 303

7491010 6.12 306

7492010 6.12 306

7493010 6.12 306

7494010 6.12 306

7495010 6.12 306

7496010 6.12 306

7498010 6.12 306

7500010 6.12 306

7501010 6.12 306

7502010 6.12 306

7504010 6.12 306

7505010 6.12 306

7506010 6.12 306

7507010 6.12 306

7508010 6.12 306

7509010 6.12 306

7510010 6.12 306

7511010 6.12 306

7512010 6.12 306

7514010 6.12 306

7515010 6.12 306

7516010 6.12 306

7518010 6.12 306

7520010 6.12 306

7530010 6.12 306

7534010 6.12 306

7535010 6.12 307

7536010 6.12 304

7537010 6.12 304

7538010 6.12 304

7541010 6.12 304

7542010 6.12 304

7543010 6.12 304

7544010 6.12 304

7545010 6.12 304

7546010 6.12 304

7548010 6.12 304

7550010 6.12 304

7551010 6.12 304

7552010 6.12 304

7554010 6.12 304

7555010 6.12 304

7556010 6.12 304

7557010 6.12 304

7558010 6.12 304

7560010 6.12 304

7561010 6.12 304

7562010 6.12 304

7564010 6.12 304

7565010 6.12 304

7566010 6.12 304

7568010 6.12 304

7569010 6.12 304

7570010 6.12 304

Číslo zboží Skup. Strana
7572010 6.12 304

7573010 6.12 304

7574010 6.12 304

7587010 6.12 307

7591010 6.12 308

7594010 6.12 308

7596010 6.12 308

7599010 6.12 308

7602010 6.12 308

7603010 6.12 309

7604010 6.12 309

7605010 6.12 309

7606010 6.12 309

7607010 6.12 309

7608010 6.12 309

7610010 6.12 309

7612010 6.12 309

7614010 6.12 309

7615010 6.12 309

7616010 6.12 309

7618010 6.12 309

7619010 6.12 309

7629000 6.12 313

7634000 6.12 313

7635000 6.12 313

7636000 6.12 313

7638000 6.12 313

7639000 6.12 313

7641000 6.12 313

7643000 6.12 313

7646000 6.12 313

7658010 6.12 311

7659010 6.12 311

7660010 6.12 311

7661010 6.12 311

7662010 6.12 311

7663010 6.12 311

7664010 6.12 311

7665010 6.12 311

7667010 6.12 311

7668010 6.12 311

7670010 6.12 311

7671010 6.12 311

7672010 6.12 311

7673010 6.12 311

7674010 6.12 311

7675010 6.12 311

7676010 6.12 311

7680010 6.12 312

7681010 6.12 312

7682010 6.12 312

7683010 6.12 313

7684010 6.12 313

7686010 6.12 313

7703010 6.12 319

7704010 6.12 319

7705010 6.12 319

7706010 6.12 319

7707010 6.12 319

7708010 6.12 319

7709010 6.12 319

7710010 6.12 319

7712010 6.12 319

7714010 6.12 319

7716010 6.12 319

7736010 6.12 319

7737010 6.12 319

7738010 6.12 319

7743010 6.12 318

7744010 6.12 318

7745010 6.12 318

7746010 6.12 318

7747010 6.12 318

Číslo zboží Skup. Strana
7748010 6.12 318

7749010 6.12 318

7750010 6.12 318

7752010 6.12 318

7754010 6.12 318

7756010 6.12 318

7760000 6.12 321

7761000 6.12 321

7762000 6.12 321

7763000 6.12 321

7764000 6.12 321

7774010 6.12 317

7775010 6.12 317

7776010 6.12 317

7778010 6.12 317

7780010 6.12 317

7782010 6.12 317

7784010 6.12 317

7785010 6.12 317

7786010 6.12 317

7788010 6.12 317

7789010 6.12 317

7804010 6.12 324

7805010 6.12 324

7806010 6.12 324

7807010 6.12 324

7812010 6.12 324

7816010 6.12 324

7817010 6.12 324

7818010 6.12 324

7819010 6.12 324

7820010 6.12 324

7822010 6.12 324

7824010 6.12 324

7828010 6.12 324

7830010 6.12 324

7831010 6.12 324

7832010 6.12 324

7833010 6.12 324

7834010 6.12 324

7836010 6.12 324

7838010 6.12 324

7840010 6.12 324

7841000 6.12 323

7842000 6.12 323

7843000 6.12 323

7844000 6.12 323

7845000 6.12 323

7846000 6.12 323

7847000 6.12 323

7849000 6.12 323

7851000 6.12 323

7852000 6.12 323

7853000 6.12 323

7854010 6.12 324

7855010 6.12 324

7856010 6.12 324

7858010 6.12 324

7860000 6.12 323

7862000 6.12 323

7871010 6.12 324

7872010 6.12 324

7874010 6.12 324

7876010 6.12 324

7880010 6.12 324

7885010 6.12 324

7886010 6.12 324

7887010 6.12 324

7888010 6.12 324

7891010 6.12 324

7893010 6.12 324

7909000 6.12 326

7910000 6.12 326

Číslo zboží Skup. Strana
7911000 6.12 326

7912000 6.12 326

7913000 6.12 326

7914000 6.12 326

7917000 6.12 321

7918010 6.12 321

7920010 6.12 321

7922010 6.12 321

7924010 6.12 321

7926010 6.12 321

7928010 6.12 321

7932010 6.12 321

7940010 6.12 321

7942010 6.12 321

7957000 6.2 128

7958000 6.2 128

7962010 6.12 327

7963010 6.12 327

7964010 6.12 327

7965010 6.12 327

7967010 6.12 327

7969010 6.12 327

7974010 6.12 328

7975010 6.12 328

7976010 6.12 328

7978010 6.12 328

7979010 6.12 328

7980010 6.12 332

7981000 6.12 331

7982000 6.12 331

7985010 6.12 332

7986000 6.12 323

7987000 6.12 323

7988000 6.12 323

7989000 6.12 323

7990000 6.12 323

7991000 6.12 323

7992000 6.12 323

7993000 6.12 323

7994000 6.12 323

7995000 6.12 323

7996000 6.12 323

7998000 6.12 323

7999000 6.12 323

8051000 2.3 33

8052000 2.3 34

8053000 2.3 34

8054000 2.3 34

8060000 2.3 34

8061000 2.3 35

8062000 2.3 35

8063000 2.3 35

8064000 2.3 35

8065000 2.3 36

8066000 2.3 36

8067000 2.3 36

8068000 2.3 36

8069000 2.3 37

8070000 2.3 37

8071000 2.3 37

8072000 2.3 37

8075000 2.3 38

8076000 2.3 38

8077000 2.3 38

8078000 2.3 38

8079000 2.3 39

8080000 2.3 39

8321000 6.14 347

8322000 6.14 347

8323000 6.14 347

8324000 6.14 347

8327000 6.14 349

8328000 6.14 347
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Číslo zboží Skup. Strana
8329000 6.14 347

8330000 6.14 348

8331000 6.14 348

8334000 6.14 348

8335000 6.14 348

8336000 6.14 348

8369000 6.14 351

8370000 6.14 351

8372000 6.14 346

8373000 6.14 346

8375000 6.14 346

8381000 6.14 349

8382000 6.14 350

8383000 6.14 349

8385000 6.14 349

8386000 6.14 349

8387000 6.14 350

8389000 6.14 349

8390000 6.14 351

8392000 6.14 350

8401000 6.4 179

8403000 6.4 198

8404000 6.4 182

8406600 6.4 197

8409000 6.4 192

8410000 6.4 194

8411000 6.4 195

8415000 6.4 187

8417000 6.4 186

8421099 6.4 208

8422099 6.4 207

8423099 6.4 208

8424099 6.4 207

8425000 6.4 207

8426000 6.4 207

8430000 6.1 102

8431000 6.1 94

8432000 6.1 95

8433000 6.1 95

8434000 6.1 96

8437000 6.1 122

8440000 6.1 113

8441000 6.1 108

8442000 6.1 108

8443000 6.1 108

8444000 6.1 110

8450000 6.12 319

8453000 6.12 307

8456000 6.12 325

8458000 6.12 309

8460000 6.14 343

8461000 6.14 343

8464000 6.4 181

8465000 6.4 204

8467000 6.4 197

8468000 6.4 196

8469000 6.4 200

8470000 6.5 236

8471000 6.5 236

8472000 6.5 236

8473000 6.5 237

8474000 6.5 237

8475000 6.5 239

8476000 6.5 246

8477000 6.5 240

8478000 6.5 241

8479000 6.5 246

8490000 6.16 380

8491000 6.16 380

8611000 6.12 330

8613000 6.12 325

8614000 6.12 307

8615000 6.12 330

Číslo zboží Skup. Strana
8616000 6.12 318

8630000 6.1 102

8631000 6.1 113

8632000 6.12 307

8633000 6.3 157

8634000 6.12 319

8635000 6.12 309

8722000 8.2 439

8725000 6.3 167

8728000 6.12 315

8732500 8.3 445

8753000 6.9 283

8754000 6.9 283

8771000 6.2 147

8788000 6.4 221

8789000 6.4 222

8790000 6.4 222

8797000 6.3 175

8911000 6.2 147

8912000 6.2 143

8913000 6.2 131

8914000 6.2 126

8916000 6.2 144

8917000 6.2 143

8918000 6.2 143

8925000 6.2 151

9999997 2.3 24



Legenda

TIN         =    Titannitrid, sloučenina titanu a dusíku

HSS Co   =   Vysoce rychlostní řezná ocel s vyšším obsahem kobaltu přes 5%

HSS        =    High Speed Steel / Vysoce rychlostní řezná ocel

HM         =    Tvrdokov

WS         =    Nástrojová ocel

CV          =    Chrom vanadiová ocel

BIM        =    Bi-metal, ohebný a pevný

HCS        =    High Carbon Steel / Nízkolegovaná nástrojová ocel

HAS        =    High Alloy Steel / Vysocelegovaná nástrojová ocel

              =    10 letá záruka

Technické změny u uvedených artiklů jsou vyhrazeny.

Rozměry, barvy, vyobrazení produktů a popisy v 
katalogu se mohou lišit od originálu.

ILN 8594056350001

DIČ CZ46960783

Na zakoupený produkt wolfcraft vám poskytujeme při použití přístroje výhradně 
v oblasti domácích kutilských prací záruku 10 roků od data nákupu.
Záruka zahrnuje pouze škody na zakoupeném předmětu samotném a pouze takové, 
které se vztahují na materiálové a výrobní vady.
Tato záruka nezahrnuje nedostatky a škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo 
nedostatečnou údržbou. Záruka se rovněž nevztahuje na jevy, způsobené obvyklým 
opotřebením či opotřebení běžným používáním a rovněž nedostatky a škody, 
které byly zákazníkovi při uzavírání smlouvy známé.

Nároky na uznání záruky lze uplatnit pouze po předložení účtenky/dokladu o koupi.

Firmou wolfcraft poskytnuté záruky neomezují vaše zákonná práva spotřebitele 
(podle plnění, odstoupení nebo snížení, náhrady škody nebo výdajů).
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wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
D-56746 Kempenich

Tel. 00 49 2655 510
Fax 00 49 2655 502 180
e-mail: customerservice@wolfcraft.com

Obchodní zastoupení pro Rakousko,
Švýcarsko, střední a východní Evropu:

wolfcraft GmbH
Hauffgasse 3-5
A-1110 Wien

Tel. 00 43 (01) 7 48 08 08-0
Fax 00 43 (01) 7 48 08 08-11
e-mail: Kundendienst@wolfcraft.com
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