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Sady staviteln˘ch klíãÛ s chromovan˘m povrchemSady staviteln˘ch klíãÛ s fosfátovan˘m povrchem

Fosfátovaný povrch Chromovaný povrch
Celková Kapacita Max. krouticí moment Objednací kód Cena
délka ãelistí kg*cm KEN-501 Kã/ks

100 mm (4”) 13 mm 690 -1040K 256
150 mm (6”) 20 mm 1670 -1060K 276
200 mm (8”) 25 mm 3100 -1080K 334
250 mm (10”) 30 mm 5190 -1100K 410
300 mm (12”) 34 mm 8820 -1120K 516
375 mm (15”) 42 mm 17295 -1150K 1130
450 mm (18”) 53 mm 23060 -1180K 2042

Klíãe  
stavitelné

Vyrobeny pevn˘ch “I” profilÛ, tepelnû zpracovány pro prodlouÏení Ïivotnosti
a následnû chromovány nebo fosfátovány pro  zv˘‰ení pevnosti. Le‰tûn˘
antikorozní chromovan˘ povrch. Úhel vyosení hlavy 15 stupÀÛ. ZúÏené ãelisti
pro lep‰í pfiístup do ‰patnû dostupn˘ch prostorÛ. RovnobûÏné ãelisti s
plynul˘m nastavením a samosvorná konstrukce zabraÀují neoãekávanému
otevfiení ãelistí i pfii plném zatíÏení. Tyto stavitelné klíãe jsou vhodné pro apli-
kace ve strojírenství, automobilovém prÛmyslu, zemûdûlství a pfii údrÏbû
ãi opravách.
Vyrobeny podle ISO 6787 : 1982

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks KEN-501 Kã/ks

3 100, 200 & 300 mm -1600K 1260

AAÎÎ  OO  2200  %% VVùùTT··ÍÍ
KKAAPPAACCIITTAA  ââEELLIISSTTÍÍ

NNEEÎÎ  UU  BBùùÎÎNN¯̄CCHH
SSTTAAVVIITTEELLNN¯̄CCHH

KKLLÍÍââÒÒ

Klíã Kennedy 375 mm 
Kapacita ãelistí 44 mm

M24

M27

Celková Kapacita Max. krouticí moment Objednací kód Cena
délka ãelistí kg*cm KEN-501 Kã/ks

100 mm (4”) 17 mm 714 -0040K 244
150 mm (6”) 24 mm 1670 -0060K 250
200 mm (8”) 28 mm 3100 -0080K 318
250 mm (10”) 33 mm 5190 -0100K 390
300 mm (12”) 38 mm 8820 -0120K 494
375 mm (15”) 50 mm 17295 -0150K 1110
450 mm (18”) 60 mm 23060 -0180K 1944
600 mm (24”) 70 mm 25000 -0240K 3472

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks KEN-501 Kã/ks
3 100, 200 & 300 mm -0600K 1166
2 150 & 250 mm -0620K 880

BûÏn˘ klíã 
375 mm

Kapacita ãelistí 40 mm.

Klíãe  
stavitelné profesionální

Vyrobeny ze zápustkovû kované chrom-vanadiové oceli s antikorozní
fosfátovou povrchovou úpravou. Tvrzené posuvné ãelisti jsou povrchovû
brou‰ené a le‰tûné, metrická stupnice je laserovû vypalovaná pro pfiesné
nastavení. Nastavování ãelistí se provádí pomocí stavûcího ‰roubu. Povrch
‰roubu je dráÏkovan˘ pro lep‰í manipulaci. Úzk˘ profil hlavy umoÏÀuje snad-
n˘ pfiístup do tûÏko dostupn˘ch prostorÛ, pro lep‰í sevfiení upevÀovacích
prvkÛ jsou ãelisti zaoblené. Ergonomicky tvarovaná rukojeÈ je odolná proti
olejÛm a tukÛm. RukojeÈ je bezpeãnû pfiilepena k I-profilu a je odolná proti
pronikání oleje a neãistot. 
Vyhovuje normám: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117,
ASME B107.8: 1996

Celková Kapacita Rozsah velikostí Objednací kód Cena
délka ãelistí ‰roubÛ KEN-501 Kã/ks

150 mm (6”) 24 mm M2-M14 (1/8” - 9/16”) -3060K 334
200 mm (8”) 29 mm M4-M18 (3/16” - 5/8”) -3080K 476
250 mm (10”) 33 mm M6-M20 (1/4” - 3/4”) -3100K 582
300 mm (12”) 38 mm M8-M24 (5/16” - 1”) -3120K 756

DRÁÎKOVANÁ
âELIST UMOÎNÍ
PEVNÉ UCHOPENÍ 
I  OPOT¤EBEN¯CH
POVRCHÒ

AÎ O 20 % VùT·Í KAPACITA
âELISTÍ NEÎ U BùÎN¯CH

STAVITELN¯CH KLÍâÒ

M16

M12

15ϒ

BûÏn˘ klíã 150 mm 
Kapacita ãelistí 20 mm

Profesionální staviteln˘ klíã Kennedy 150 mm
Kapacita 24 mm

ZúÏené ãelisti
pro pfiístup do

tûÏko
pfiístupn˘ch

prostorÛ

Fosfátovaný povrch

Fosfátovaný

povrch

CHROM-VANADIOVÁ OCEL

CHROM-VANADIOVÁ OCEL

ZúÏené ãelisti
pro pfiístup do

tûÏko
dostupn˘ch

prostorÛ
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Celková Kapacita Max. krouticí moment Objednací kód Cena
délka ãelistí kg*cm YMT-501 Kã/ks

150 mm (6”) 20 mm 1670 -2060K 244
200 mm (8”) 25 mm 3100 -2080K 316
250 mm (10”) 30 mm 5190 -2100K 386
300 mm (12”) 35 mm 8820 -2120K 484
375 mm (15”) 44 mm 17295 -2150K 1060

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks YMT-501 Kã/ks
2 150 & 250 mm -2400K 662
2 200 & 300 mm -2500K 824

Klíãe stavitelné 

Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Pro prodlouÏení Ïivotnosti a zv˘‰ení pevnosti jsou povrchovû chromovány ãi fosfátovány.
Stupnice je laserovû vypalována pro pfiesné nastavení. 
Úhel vyosení hlavy 22 stupÀÛ. 
Tyto stavitelné klíãe jsou 
vhodné pro  
strojírensk˘, automobilov˘ 
a leteck˘ prÛmysl, 
pfii údrÏbû ãi montáÏích.

Sady

Jmenovitý krouticí moment 
Vyhovuje ISO 6787:1982

Kllíãe  
stavitelné

Chromovan˘ povrch
Vyrobeny z pevn˘ch “I” profilÛ. Chromovány ãi fosfátovány pro zv˘‰ení pevnosti.
Vysoce leskl˘ antikorozní chromovan˘ povrch. Úhel vyosení hlavy 15 stupÀÛ. 
RovnobûÏné ãelisti jsou ze‰tíhleny pro lep‰í pfiístup do ‰patnû dostupn˘ch
prostorÛ. Tyto stavitelné klíãe jsou vhodné pro strojírenství, automobilov˘
a leteck˘ prÛmyslu, údrÏbû ãi montáÏích.

Jmenovit˘ krouticí moment 
Vyhovuje ISO 6787:1982

Klíãe stavitelné 
Vyrobeny ze zápustkovû kované chromované oceli.
Stupnice laserovû vypalována pro pfiesné nastavení.

Celková Kapacita Objednací kód Cena
délka ãelistí SEN-501 Kã/ks

150 mm (6”) 19 mm -4060K 82
200 mm (8”) 24 mm -4080K 116
250 mm (10”) 29 mm -4100K 148
300 mm (12”) 34 mm -4120K 204

Hasák staviteln˘
Vyroben ze zápustkovû kované plnû pochromované oceli.  Kapacita 
ãelistí 68 mm. Posuvná ãelist 90°. Celková délka 230  mm.

Celková Kapacita Objednací kód Cena
délka ãelistí SEN-501 Kã/ks

230 mm (9”) 68 mm -5100K 226

Klíãe stavitelné s otoãn˘mi ãelistmi
Otoãná spodní ãelist s dráÏkovan˘m povrchem, úhel 15 stupÀÛ vhodn˘ pro uchy-
cení trubek a lep‰í pfiístup do ‰patnû dostupn˘ch prostorÛ. Antikorozní fosfátovan˘
povrch, velmi dlouhá rukojeÈ a metrická stupnice. Rychlé a snadné nastavení
polohy ãelistí, pro snadné uvolnûní ãelisti staãí pfiesunout ruãní ovládací koleãko
s fixaãní pruÏinou. Vyhovují normám: DDIINN  33111177,,  BBSS66333333,,  IISSOO66778877,,  GGGGGG--WW66331166
TTyyppee  11,,  CCllaassss  22 a AASSMMEE  BB110077,,  88MM--11999911..

Klíãe stavitelné  
se ‰irok˘mi ãelistmi

Vyrobeny ze zápustkovû kované chromvanadiové oceli. Protiskluzná gumová rukojeÈ.
Vhodné pro instalatérské a montáÏní práce a pro automobilov˘ prÛmysl. Ultra-tenká hlava
je konstruována pro pouÏití v tûÏko dostupn˘ch prostorách. Stupnice kalibrovaná v milime-

trech. âelisti jsou o více neÏ 50% ‰ir‰í neÏ u bûÏn˘ch stavitel-
n˘ch klíãÛ. Vyhovují normám ISO 6787:1982,

B: 107.8M: 1988, DIN 3117: 1988.

Celková Kapacita Objednací kód Cena
délka ãelistí KEN-501 Kã/ks

250 mm (10”) 30 mm -4100K 882
300 mm (12”) 35 mm -4120K 1118

ROZ·Í¤EN¯
ROZSAH

Celková Kapacita Max. krouticí moment Objednací kód Cena
délka ãelistí kg*cm KEN-501 Kã/ks

200 mm (8”) 38 mm 3100 -5080K 520

Celková Kapacita Max. krouticí moment Objednací kód Cena
délka ãelistí kg*cm SEN-501 Kã/ks

100 mm (4”) 13 mm 690 -1040K 166
150 mm (6”) 19 mm 1670 -1060K 182
200 mm (8”) 24 mm 3100 -1080K 210
250 mm (10”) 29 mm 5190 -1100K 278
300 mm (12”) 34 mm 8820 -1120K 352
375 mm (15”) 45 mm 17295 -1150K 626
450 mm (18”) 55 mm 23060 -1180K 1072

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

AÎ O 50 % VùT·Í KAPACITA
âELISTÍ NEÎ U BùÎN¯CH 200 MM

STAVITELN¯CH KLÍâÒ
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Zkou‰eãka napûtí standardní
Pro testování systémÛ pod napûtím. Pouze pro automobily se systémy 6 a 12 V DC. Lokalizuje zkraty, svody na zem
a rozpojené obvody. Délka zemnícího kabelu 1 metr. Sonda s mimofiádnû ostr˘m bfiitem z temperované oceli
pro testování pfies izolaci vodiãÛ. Délka sondy 45 mm.

Zkou‰eãka napûtí profesionální 6, 12 a 24 V
Pro testování systémÛ pod napûtím. Pouze pro automobily se systémy 6, 12 a 24 V DC. Lokalizuje zkraty,
svody na zem a rozpojené obvody. Velmi odoln˘ odlehãen˘ zemnicí kabel 1.4 m  s odlehãením pruÏinou.
Sonda s mimofiádnû ostr˘m bfiitem z temperované oceli pro testování pfies izolaci vodiãÛ.
Délka sondy: 100 mm.

Zkou‰eãka 
napûtí

Pro testování systémÛ, které nejsou pod napûtím. Lokalizuje pfieru‰ení obvodu v pojistkách,
spínaãích, zásuvkách a vodiãích. Délka zemnícího kabelu 1 metr. Sonda s mimofiádnû ostr˘m
bfiitem z temperované oceli pro testování pfies izolaci vodiãÛ.

Zkou‰eãka napûtí prodlouÏená 6 a 12 V
Pro testování systémÛ pod napûtím. Pouze pro automobily se systémy 6 a 12 V DC. Lokalizuje zkraty, svody na zem a rozpojené obvody. Velmi odoln˘ pfiívodní kabel 1.7 m 
s odlehãením pruÏinou. Sonda s mimofiádnû ostr˘m bfiitem z temperované oceli pro testování pfies izolaci vodiãÛ. Délka prodlouÏené sondy: 180 mm.

210 mm

45 mm

210 mm

45 mm

300 mm

50 mm

230 mm

100 mm

130 mm

K provozu nutná
baterie AA (Baterie
AA není souãástí

dodávky).
EDI90401SOK

Pro systémy s napûtím 6 a 12 V

Pouze pro 6 a 12 V

Pro systémy s napûtím 6, 12 a 24 V

Testované Délka Objednací kód Cena
napûtí kabelÛ (m) KEN-503 Kã/ks

12 V 0.8 -1080K 272

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

CCT001 -1000K 212

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

SCT012 -1020K 164

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

CDT024 -1060K 210

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

XCT012 -1040K 304

Zkou‰eãka akumulátorÛ a alternátorÛ
Indikuje stav akumulátou a v˘stupu 
alternátoru. Urãena pouze pro 
automobily se soustavou 
12 V DC. 
Magnetická 
zadní strana 
pfiístroje. 
Délka zem-
nících kabelÛ
0.8 m. 

Tester elektrolytu
Urãen ke kontrole 
elektrolytu v akumulá-
torech 6, 12 a 24 V. 
Pevná sklenûná trubice 
s barevnû znaãen˘m 
plovákem indikuje stav 
nabití kaÏdého ãlánku.
Indikuje hustotu 
elektrolytu v rozsahu 
od 1.100 do 1.300.

âíslo Stupnice Objednací kód Cena
v˘robku KEN-503 Kã/ks

BFT624 1.1 - 1.3 -1120K 116

BATERIE

SKUPINA

Viz 904

NOVINKA
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Medium Duty
Vhodné pro systémy s napûtím 12 a 24 V. Délka kabelu 3.5 m, prÛfiez kabelu 25
mm2 (spletené vodiãe), dimenzovány na 350 A. 

Heavy Duty
Vhodné pro systémy s napûtím 12 a 24 V. Délka kabelu 4.5 m, prÛfiez kabelu 25
mm2 (spletené vodiãe), dimenzovány na 480 A. 

âíslo Typ Jmenovitý Objednací kód Cena
modelu proud KEN-503 Kã/ks
BCC 16 Light Duty 220 -5200K 820
516 Light Duty 300 -5160K 784
BBC 25 Medium Duty 350 -5250K 1412
BBC 35 Heavy Duty 480 -5280K 2328

350 A

480 A

Kabely startovací 
Urãeny pro osobní automobily a lehká nákladní vozidla.
Snadn˘ start s nízk˘mi ztrátami v˘konu. Mûdûn˘ kabel
s dvojitou izolací. Pevné, dokonale izolované, barevnû
oznaãené svorky.

Light Duty
Vhodné pro systémy s napûtím 12 a 24 V. Délka kabelu 3 m, prÛfiez kabelu 16 mm2

dimenzovány na 220 A
nebo 300 A.

V‰echny startovací
kabely Kennedy
dodáváme s pevnou
bra‰nou.

300 A

220 A

VB30-2
Pro pouÏití v autodílnách a prÛmyslov˘ch provozech. Se startovacím
kabelem. Napûtí: 12 a 24 V. Rozmûry: (v x ‰ x d) 175 x 275 x 375 mm.
Jmenovit˘ proud: 30 A.

VB20-2 
Pro mechanickou dílnu a autodílnu. Rychlé nabíjení, startovací kabel.
Napûtí: 12 a 24 V. Rozmûry: (v x ‰ x d) 175 x 275 x 375 mm.
Jmenovit˘ proud: 20 A.

VB8-2 
Pro pouÏití v domácnosti. Rychlé nabíjení.
Napûtí: 6 a 12 V. Rozmûry: v 100 mm x ‰ 170 mm x d 275 mm. 
Jmenovit˘ proud 8 A.

Nabíjeãky  
akumulátorÛ 

V robustní kovové skfiíni s elektrostaticky naná‰en˘m prá‰-
kov˘m nástfiikem. Transformátory mají oddûlené primární
a sekundární vinutí ze smaltovan˘ch mûdûn˘ch vodiãÛ 
(teplotní tfiída H). Pfied montáÏí jsou v‰echny díly zkou‰eny
na 4500 V. S automatic-
kou pojistkou proti pfie-
bíjení a pfiepólování.

VB6-2 12V 
Rychlé nabíjení.
Napûtí: 12 V.
Rozmûry: (v x ‰ x d)
100 x 170 x 230mm.
Jmenovit˘ proud: 6 A.

Pouze 12 V 

6 V & 12V

12 V & 24 V

12 V & 24 V

Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

-0500K 1174

Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

-0520K 2102

Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

-0600K 6308

Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

-0700K 7568



Strana312 VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007

SKUPINA

503 NÁ¤ADÍ AUTOMOBILOVÉ - OPRAVY KAROSERIÍ
NN

áá
fifiaa

dd
íí  
aa
uu

tt oo
mm

oo
bb

ii ll
oo

vv
éé
  --

  oo
pp

rr aa
vv
yy
  kk

aa
rr oo

ss
ee
rr ii

íí

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-503 Kã/ks

758 -7520K 588

ProdlouÏená
K tvarování dílÛ. Lze ji pouÏít 
k ruãnímu vyklepávání spodní
strany plechového dílu. 
Velká vyklenutá plocha
umoÏÀuje pouÏití 
v obtíÏnû pfiístupn˘ch
prostorách.

Patní
K bûÏné obnovû tvaru 
profilovan˘ch dílÛ, 
zvedání promáãknut˘ch 
ploch a bûÏnému 
vyklepávání plechov˘ch 
dílÛ karoserie.

Vyklenutá
Ke zvedání promáãknut˘ch ploch na plechovém
dílu karoserie. Hranu je také moÏno 
pouÏít k obnovení tvaru stfiechy 
auta a obnovení
obl˘ch tvarÛ.

Oboustranná
K tvarování vypoukl˘ch 
dílÛ a bûÏnému 
vyklepávání 
plechov˘ch dílÛ 
karoserie.

Univerzální
Oboustranná, 
víceúãelová, 
vyuÏívá hranu, která 
je nejvhodnûj‰í pro 
velikost a tvar 
po‰kozeného
okraje.

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-503 Kã/ks

81 -7600K 478

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-503 Kã/ks

120 -7560K 554

Hlavice vyklepávací 
Jsou vyrobeny ze zápustkovû kované stfiednû uhlíkové oceli (SAE/AISI 1055). Se zrcadlovû le‰tûn˘m povrchem.

Vytahovací
K zatahování plechÛ. S velkou 
rastrovou plochou na jedné stranû 
a hladkou plochou na základnû. 
V kombinaci se zatahovacím 
kladivem a pouÏitím tepla 
pfiedstavuje tato hlavice 
vhodn˘ nástroj pro rychlé 
a efektivní zatahování.

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-503 Kã/ks

132 -7580K 612

Sada vyklepávací 
7-dílná

Dodáváme v praktickém plastovém kuffiíku odolném proti nárazÛm.
Zápustkovû kovaná kladiva z vysoce uhlíkové oceli s brou‰en˘mi
a le‰tûn˘mi hlavami a boãními plochami. Násady z ofiechového dfieva
s 8-úhelníkov˘m prÛfiezem. Vyklepávací
hlavice (po 1 ks): vyklenutá, univerzální,
patní a prodlouÏená. Kladiva (po 1 ks) :
zatahovací 340 g, ploché vyrovnávací,
kulaté dokonãovací o‰krt 280 g.

Délka Obj. kód Cena
(mm) KEN-503 Kã/ks

120 -7500K 788

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-503 Kã/ks

64 -7540K 562

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-503 Kã/ks

7 -7650K 3764

Popis Objednací kód Cena
KEN-593 Kã/ks

Náhradní kuffiík -2980K 452

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

DP9 -3460K 2114

Sada vytahovákÛ na opravu karoserií
Pro opravu boulí na plechov˘ch dílech karoseriíi. Dodává-
me se samofiezn˘m vytahovacím ‰roubem pro pfiípady,
kdy zadní strana plechového dílu je nepfiístupná kvÛli v˘z-
tuÏím nebo jin˘m dílÛm, fiadou ocelov˘ch hákÛ, obrubovací
smyãkou na hrany plechov˘ch dílÛ, fietûzem a hákem.
Dlouhá násada kladiva pro pfiesné taÏení a vyklepávání.

Obsah: (1x)
kladivo (litina, 4,5 kg),
trubky Ø 22.5 x 500 mm
a Ø 22.5 x 200,
2 trubky na díry,
plechy 6 x 170, 6 x 120, 
6 x 200 a 3 mm x 100 mm,
fietûz a hák,
6-hranná matice
a plastov˘ kuffiík.

JJEEDDNNOOTTLLIIVVÁÁ
KKLLAADDIIVVAA
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Sada pro opravu karoserií
Je urãena k upínání, vyrovnávání, oh˘bání, narovnávání, rozpínání a zvedání dílÛ.
Rychlé pfiichycení k dílÛm. Ruãní ãerpadlo má automatickou ochranu
proti pfietíÏení. Pevná plastová krabice. Silná flexibilní hadice s ochran-
n˘mi vinut˘mi pruÏinami na obou koncích. Ruãní hydraulické ãerpadlo,
hydraulick˘ válec a hydraulick˘ klín.

Velikost Objednací kód Cena
sady KEN-503 Kã/ks
4 tuny -7240K 5696
10 tun -7260K 9000

Obsah Sada Sada
4 tuny 10 tun

Ruãní ãerpadlo PSI 10,000 10,000
Zdvih hydraulického válce 100 mm/4” 150 mm/6”
ProdluÏovací trubka 410 mm/16” 480 mm/19”
ProdluÏovací trubka 305 mm/12” 355 mm/14”
ProdluÏovací trubka 200 mm/8” 250 mm/10”
ProdluÏovací trubka 100 mm/4” 125 mm/5”
Oboustrann˘ konektor se západkou 3 3
DráÏkovaná patka 35 mm 46 mm
PryÏová hlava ø 67 mm ø 75 mm
Nástroj na plunÏr hydraulic. klínu 3 3
Základna 90 ‘V’ 3 3
Hlava klínu 3 3
Pata válce hydraulic. klínu 3 3
Plochá základna 114 x 63 mm 150 x 95 mm
Válec pro hydraulick˘ klín 1/2 tuny 1/2 tuny

Typ Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Stojan na -2890K 3450pfiední sklo

Stojan skládací na pfiední sklo
Odlehãená kovová konstrukce s ochrann˘mi prvky
z pûnového materiálu a s pryÏov˘mi noÏkami.
Velké pryÏové pfiísavky fixují polohu skla bûhem práce.
Díky skládacímu rámu je tento stojan vhodn˘ pro dílenské
a mobilní práce s automobilov˘mi skly.

âíslo Pfiísavky Maximální Objednací kód Cena
modelu zvedací síla KEN-503 Kã/ks
VLS045 1x10 cm 45 kg -2620K 322
VLD070 2x12 cm 70 kg -2640K 864
VLT070 3x12 cm 110 kg -2660K 1304

Pfiísavky vakuové
s páãkou

Pouze pro ruãní zvedání dílÛ. PouÏití vût‰ího poãtu pfiísavek na jednom
bfiemenû pouze usnadÀuje manipulaci. Pfii pouÏití více neÏ jedné pfiísavky
se maximální relativní zvedací schopnost nezv˘‰í. Pro zvedání tûÏ‰ích
bfiemen je nutno pouÏít vût‰í pfiísavky. V‰echny pfiísavky jsou vybaveny
pryÏovou sací manÏetou, která pfii zvedání nepo‰kodí kontaktní plochu.
Ke zvedání sklenûn˘ch, plastov˘ch a jin˘ch materiálÛ s hladk˘m
povrchem. Lze je také pouÏít k vyrovnávání nerovn˘ch
ploch na karoserii.
Pfiísavka jednoduchá (VLS045)
Pfiísavka dvojitá (VLD070)
Pfiísavka trojitá (VLT070)

Nástroj pro uvolÀování pfiedních skel
S jeho pomocí lze snadno a rychle odstranit li‰tu okolo
lepeného pfiedního a zadního skla.

Typ Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Nástroj pro uvolÀování -2810K 64pfiedních skel
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Stûrky pro naná‰ení
tmelu

Plastová stûrka o ‰ífice 100 mm.
Pro naná‰ení karosáfiského tmelu.

Balení po 5 ks

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-503 Kã/ks

230 mm -1500K 298

UvolÀovaã ãalounûní
K uvolÀování v˘plní a dílÛ ãalounûní s upevÀovacími pfiíchytkami.
Také pro v˘mûnu dvefiních zámkÛ, mechanizmÛ dvefiních oken
a bûÏné opravy karoserií.

Hloubka Stopka Maximální Objednací kód Cena
(mm) (mm) provozní otáãky KEN-503 Kã/ks

10 6.5 900 1/min -1200K 464

OdstraÀovaã bodov˘ch svarÛ
Pro vrtání dûr do oceli, plastÛ a mosazi. Fréza z kalené oceli
je oboustranná pro vy‰‰í Ïivotnost. Díky nastavení odpruÏe-
ného centrálního hrotu, ‰roub pfiesnû kontroluje hloubku fiezu.
UmoÏÀuje odstranit horní díl karoserie pfii ponechání spodního
dílu na pÛvodním místû.

Pfiesné nastavení frézované
hloubky pomocí ‰roubu.

OdpruÏen˘ centrální hrot zavede
frézu na bodov˘ svar.

·roub

PruÏina

Nastavení hloubky fiezu pomocí
‰roubu umoÏÀuje odstranit horní
díly karoserie, pfiiãemÏ spodní díl

zÛstane na svém místû. 

Rozmûr Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/balení

100 mm (4”) -2820K 132

Rozmûry Objednací kód Cena
(‰ x v x h) (mm) KEN-503 Kã/ks

84 x 254 x 30 -2790K 70

Rozmûry Objednací kód Cena
(‰ x v x h) (mm) KEN-503 Kã/ks

84 x 259 x 30 -2800K 134

Objem Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

1 litr -1880K 872

Pistole voskovací
WIG100
Pneumatická pistole pro vstfiikování
a rozpra‰ování konzervaãního vosku
na obtíÏnû pfiístupná místa,
jako jsou napfi. dutiny ve
dvefiích, vnitfiní prostory
dut˘ch profilÛ rámÛ 
a podbûhy kol.
Má nádobu o objemu 
1 litr se závitem ¼ NPT . 
Provozní pneumatick˘ tlak 
od 90 do 145 psi (6 -10 bar), 
spotfieba vzduchu 380 
litrÛ/min, (max.) podtlak 
550 mm Hg.
Dodávána s rozpra‰ovací 
hadicí o délce 900 mm 
a háãkem na zavû‰ení.

UvolÀovaã pfiíchytek univerzální
K uvolÀování a odstraÀování pfiíchytek ãalounûní. 
Odoln˘ proti korozi.

UvolÀovaã spon klik dvefií univerzální
DokáÏe vyjmout spony z dvefiních klik bez po‰kození.
Staãí vsunout nástroj a vytáhnout
sponu.

Max. síla Typ Zdvih Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

5 tun TaÏn˘ 150 mm (6”) -7180K 4838

Válec hydraulick˘ taÏn˘
Robustní konstrukce se silnou vratnou pruÏinou. Chromovan˘ píst
nepodléhající korozi. Závit 1/4 NPT. Snadné pfiipojení pfiíslu‰enství. 

Kompatibilní opraváfiská souprava Objednací kód Cena
KEN-567 Kã/ks

KEN-503-7180K -8010K 252

Opraváfiské soupravy

Specifikace

âíslo Max. síla Zdvih A Vrtání Celková Závit vstupního
modelu (tuny) (cm) válce (mm) délka B (mm) portu

HRP005 5 15 34 740 1/4 NPT
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âíslo Max. síla Zdvih Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

HRP004 4 tuny 100 mm (4”) -7170K 1456
HRP010 10 tun 150 mm (6”) -7190K 2754

Válce hydraulické tlaãné
Masivní konstrukce se silnou vratnou pruÏinou. Chromovan˘ píst odoln˘
proti korozi. Závit 1/4 NPT. Snadné pfiipojení pfiíslu‰enství. 

âerpadlo hydraulické ruãní
jednostupÀové

Má masivní konstrukci a vnitfiní pojistn˘ pfietlakov˘ ventil. Jmenovit˘ tlak
1000 PSI (700 bar) a závit 1/4 NPT. MÛÏe pracovat ve svislé a vodorovné
poloze.   

âerpadlo hydraulické ruãní dvojstupÀové
Má masivní konstrukci. Vnitfiní pojistn˘ ventil nedovolí jeho 
provozování mimo rozsah specifikovan˘ch hodnot. 
MÛÏe pracovat ve svislé a vodorovné poloze. 
Jmenovit˘ tlak 1000 PSI (700 bar).
Závit 3/8 NPT. 
RukojeÈ ãerpalda 
lze zamknout 
ve sklopené 
poloze a 
pouÏívat 
pfii pfie-
pravû 
ãerpadla.

4 tuny 10 tun
Popis Rozmûr Objednací kód Cena Rozmûr Objednací kód Cena

KEN-567 Kã/ks KEN-567 Kã/ks
Trubka prodluÏovací krátká 100 mm -8280K 208 125 mm -8420K 432
Trubka prodluÏovací stfiední 200 mm -8290K 276 250 mm -8430K 586
Trubka prodluÏovací dlouhá 305 mm -8300K 362 355 mm -8440K 724
Trubka prodluÏovací velmi dlouhá 410 mm -8310K 432 480 mm -8450K 864

Spojka oboustranná - -8320K 138 - -8460K 276

Hlava plochá 114x63 mm -8330K 242 150x95 mm -8470K 552

Hlava s klínovou dráÏkou 90° - -8340K 138 - -8480K 276

Hlava klínová - -8350K 122 - -8490K 242

Patka rozpínací pro plunÏr - -8360K 156 - -8500K 362

Patka rozpínací pro válec - -8370K 208 - -8510K 380

Hlava pryÏová Ø 67 mm -8380K 208 Ø 75 mm -8520K 310

Sedlo r˘hované Ø 35 mm -8390K 122 Ø 46 mm -8530K 208

Sada na opravy - -8000K 80 - -8020K 110

Popis Objednací kód Cena
KEN-567 Kã/ks

Pfiívodní hadice (1500 mm x 1/4” NPT) -8120K 1036
Sada pro opravy HPS035 -8050K 144
Sada pro opravy HPS060 -8060K 144

Náhradní díly

Popis Objednací kód Cena
KEN-567 Kã/ks

Pfiívodní hadice (1500 mm x 3/8” x 1/4” NPT) -8140K 1036
Sada pro opravy HPT035 -8080K 184
Sada pro opravy HPT070 -8090K 250
Sada pro opravy HPT250 -8100K 272

Náhradní díly

Specifikace

Specifikace

âíslo Max. síla Zdvih Obj. oleje Vrtání Délka Vnûj‰í prÛm. Závit olej.
modelu (tuny) (mm) (cm3) válce ZataÏ. Vysun. Píst Válec portu
HRP004 4 100 65 28.5 mm 230 330 22 38 1/4 NPT
HRP010 10 150 243 45.0 mm 325 475 33 57 1/4 NPT

âíslo Efektivní objem oleje Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

HPS035 350 cc -8800K 3496
HPS060 600 cc -8820K 4280

âíslo Efektivní objem oleje Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks
HPT035 350 cm3 -8900K 4204
HPT070 700 cm3 -8940K 4690
HPT250 2500 cm3 -8960K 6224

âíslo Jmenovit˘ tlak Efektivní objem Objem oleje Závit olej. Délka A
modelu PSI (bar) oleje (cm3) na 1 zdvih (cm3) portu (mm)

HPS035 1000 350 3.2 1/4 NPT 292(700)

HPS060 1000 600 3.2 1/4 NPT 478(700)

Specifikace

âíslo Jmenovit˘ tlak Efektivní objem Objem oleje Závit olej. Délka A
modelu PSI (bar) oleje (cm3) na 1 zdvih (cm3)

portu (mm)StupeÀ 1 StupeÀ 2 StupeÀ 1 StupeÀ 2

HPT035 200 1000 350 7.0 1.0 3/8 NPT 310(13.8) (700)

HPT070 200 1000 600 13.0 2.8 3/8 NPT 528(13.8) (700)

HPT250 200 1000 2500 13.0 2.8 3/8 NPT 632(13.8) (700)

Náhradní díly pro hydraulické tlaãné válce

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Pfiípravek na brzdové svorky
Je urãen pro automobily, které mají pfiídrÏné svorky brzdov˘ch ãelistí. DemontáÏ
a montáÏ brzdové svorky a kolíku je s tímto nástrojem otázkou nûkolika málo se-
kund. Odolná rukojeÈ na stopce ãtvercového prÛfiezu umoÏÀuje pevné uchopení
a drÏení i v zama‰tûném stavu. 
Celková délka: 200 mm (8”).

VyráÏeãe závlaãkové
Válcové vyráÏeãe závlaãek pro demontáÏ závlaãek brzdov˘ch tfimenÛ.
VyráÏeãe o prÛmûru 6.0  mm pouÏívají zavádûcí kolík, kter˘ usnadÀuje
zavedení do dut˘ch závlaãek pouÏit˘ch na tfimenech v systémech
GM/Vauxhall. Celková délka: 165 mm.

Pfiípravek na podloÏky brzdov˘ch systémÛ  
SlouÏí k demontáÏi a montáÏi pruÏn˘ch podloÏek s T-dráÏkou,
které jsou pouÏívány v nûkter˘ch systémech bubnov˘ch brzd.
Stopka z kalené a temperované oceli a koncovka s oxidovan˘m
povrchem k ochranû proti korozi. Zkosená koncovka s dráÏkami
odpovídá prÛmûrÛm 16 - 22 mm (5/8” - 7/8”). Odolná rukojeÈ
na stopce ãtvercového prÛfiezu umoÏÀuje pevné uchopení. 
Celková délka: 152 mm (6”).

âíslo Objednací kód Cena
výrobku KEN-503 Kã/ks

BSC150 -4960K 180

Rozmûr Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

8 mm ‰estihran -2880K 146

âíslo Objednací kód Cena
výrobku KEN-503 Kã/ks

BST122 -4940K 132

PrÛmûr Objednací kód Cena
(mm) KEN-503 Kã/ks
5.5 -4910K 170
6.0* -4920K 172

âíslo Objednací kód Cena
výrobku KEN-503 Kã/ks

BCS065 -1900K 604

*S vodicím kolíkem pro snadnou lokalizaci.

Klíã na brzdové destiãky
·estihrann˘ klíã 8 mm.
RukojeÈ o délce 140 mm s pevn˘m uchopením umoÏÀuje dostateãn˘ 
pákov˘ efekt. Klíã je vhodn˘ na upevÀovací ‰rouby tfimenÛ kotouão-
v˘ch brzd mnoha moderních automobilÛ. Je vyroben z chrom-
vanadiové oceli s fosfátovan˘m povrchem odoln˘m
proti korozi.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-503 Kã/ks

215 mm -1960K 326

Maximální Objednací kód Cena
prÛmûr KEN-503 Kã/ks

12 mm -2840K 180

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-503 Kã/ks

200 mm -2850K 390
250 mm -2860K 408
300 mm -2870K 502

Kle‰tû na hadicové spony
SlouÏí k odstraÀování a montáÏi ploch˘ch hadicov˘ch spon. Otoãné koncovky umoÏ-
Àují uchopení pod libovoln˘m úhlem. Zamykatelná rukojeÈ fixuje kle‰tû v otevfiené
poloze a pfiidrÏuje sponu na místû.

Svûrky na doãasné sevfiení hadic
Ke svírání ohebn˘ch brzdov˘ch hadic, palivov˘ch vedení, podtlakov˘ch
hadic a jin˘ch hydraulick˘ch vedení o prÛmûru max. 12 mm. UmoÏÀují
servis bez vypu‰tûní kapaliny ze systému. Posuvn˘ prstenec umoÏÀuje
úplné nebo ãásteãné uzavfiení hadic. Zaoblené hladké
ãelisti zamezují po‰kození hadic. Celoocelová kon-
strukce s povrchem odoln˘m proti korozi.

Kle‰tû s ráãnou na sevfiení brzdov˘ch hadic
Ke svírání ohebn˘ch brzdov˘ch hadic, palivov˘ch vedení, podtlakov˘ch hadic a jin˘ch hydra-
ulick˘ch vedení. UmoÏÀují servis bez vypu‰tûní kapaliny ze systému. Hrany robustních dráÏ-
kovan˘ch ãelistí dokáÏou dokonale sevfiít hadice, aniÏ by je pfiitom po‰kodily. âelisti se otáãejí
okolo ãepu a automaticky nastavují tak, aby byly pfii sevfiení rovnobûÏné. Jemnû nastavitelná
fiáãna umoÏÀuje úplné nebo jen ãásteãné uzavfiení hadic. Zaji‰Èovací mechanizmus udrÏuje
ãelisti pevnû v nastavené poloze. Celoocelová konstrukce s povrchem odoln˘m proti korozi.

Sada svorek na hadice
HPS003
Tyto profesionální nástroje jsou
urãeny pro svírání ohebn˘ch
hadic o prÛmûrech od 11 mm do 
60 mm. Jsou vyrobeny 
z kompozitního nylono-
vého sklolaminátu.
Jsou lehké, pevné 
a mají hladké kulaté
ãelisti, které nepo‰kodí 
vnitfiní v˘ztuÏ hadic.

Rozsah Objednací kód Cena
prÛmûrÛ hadic KEN-503 Kã/ks

11-60 mm -1940K 736

3
ks

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKANOVINKA

Stahovák brzdov˘ch 
tfimenÛ

Stahovák brzdov˘ch tfimenÛ
lze pouÏít s ráãnou a 6-hrann˘m
nástrãn˘m ãi stranov˘m klíãem
21 mm. Je vhodn˘ pro vût‰inu
automobilÛ a motocyklÛ.
Je vyroben z kalené oceli,
desky stahováku mají
fosfátovan˘ povrch 
k ochranû proti korozi.
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âíslo Objednací kód Cena
výrobku KEN-503 Kã/ks

AST3032A -8440K 212

Mûfiiã tlaku v pneumatikách
Z bezpeãnostních dÛvodÛ je Ïádoucí kontrolovat tlak v pneumatikách
minimálnû jedenkrát t˘dnû, a to na studen˘ch pneumatikách. Nahu‰tûní,
které doporuãují v˘robci, totiÏ platí pro studené pneu-
matiky. Jedná se o mûfiiã tlaku v pneumatikách
s dvojí stupnicí. Tento násuvn˘ mûfiiã tlaku je
kalibrován v jednotkách PSI a barech s max.
hodnotou 4.5 barÛ (64 PSI). Údaj na stup-
nici je zachován, dokud není zru‰en nulo-
vacím tlaãítkem. 

Mûfiiã komprese
Pro záÏehové motory se v‰emi typy 
zapalovacích svíãek. K odhalování závad 
u pístních krouÏkÛ, ventilÛ, tûsnûní hlavy 
válcÛ a vrtání válcÛ. Pro vût‰inu vozidel 
s benzinov˘m motorem a motocyklÛ.
Lze jej pouÏít na tûsnûní klikového hfiídele 
u dvoutaktních motorÛ. PruÏná hadice 
195 mm. Vhodn˘ pro závity 14 mm a 18 mm.
Velká snadno ãitelná stupnice s rozsahy 
0-21 bar / 0-300 psi. Vypou‰tûcí vzduchov˘ 
ventil pro rychlé opakování testu.

âíslo Objednací kód Cena
výrobku KEN-503 Kã/ks

AST3032A -1140K 432

Popis Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Tester tlaku v chladicí -0960K 11926soustavû a v chladiãi

Popis Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Sada pro vakuové testování  -2720K 2230a odvzdu‰Àování brzd

Popis Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Univerzální sada pro -2770K 1726nasazování brzdov˘ch tfimenÛ

Mûfiiã tlaku v palivové soustavû
Pro vût‰inu motorÛ, od osobních po uÏitkové automobily a pro
vût‰inu motocyklÛ. Velk˘ snadno ãiteln˘ indikátor se dvûma
stupnicemi: 0-20 bar / 0-300 psi, s barevnû vyznaãen˘mi
oblastmi. Vhodn˘ pro v‰echny typy zapalovacích svíãek.
Lze jej pouÏít na tûsnûní klikového hfiídele u dvoutaktních
motorÛ. Vhodn˘ pro testování a lokalizaci následujících závad u vznûtov˘ch
motorÛ: vynechávání zapalování, ‰patná  komprese motoru,
chudá/ bohatá smûs, pfiíli‰ velk˘ 
pfiedstih/pozdní záÏeh. 
Netûsnosti v sacím 
potrubí a karburáto-
ru. Nesprávné ãa-
sování ventilového
rozvodu. Velká
spotfieba paliva. 
VyváÏení karburá-
torÛ. Mûfiiã pfieplÀo-
vání. Palivové ãerpadlo.

Mûfiiã tlaku 
v chladicí soustavû

Pro mûfiení tlaku do 2.5 baru (35 PSI)
v chladicí soustavû a pod uzávûry
chladiãe. Vhodn˘ pro vût‰inu
znaãek osobních aut i uÏitkov˘ch
vozidel, jako jsou napfi.: Mercedes,
Ford, Chrysler, Peugeot, Honda,
Lexus, Mazda, Suzuki, Toyota,
Nissan, Opel, Volkswagen, Saab,
Volvo, Audi, Citroen, Fiat a BMW.
Obsah: 14 testovacích uzávûrÛ
chladiãe pro testování netûsností 
v chladicí soustavû. Dvû redukce
uzávûrÛ ve velikostech 2-3 a 4-5
pro testování vybavovacího tlaku
uzávûru a stavu tûsnûní. Dvû hadice
na chladicí kapalinu (5/16 palce
a 3/8 palce) na tlak do 200 PSI
pro pouÏití s rozboãovacím kusem
pro testování ve vedení.
Rozboãovací kus pro vytvofiení
testovacího tlaku ve vedení.
Dvû spony na hadice 3/4”.

Sada pro vakuové testování a odvzdu‰Àování brzd
Sada pro vakuové testování, která umoÏní lokalizovat a identifikovat závady
na osobních automobilech, motocyklech a uÏitkov˘ch vozidlech.
Dodáváme ji v robustní plastové krabici.
Obsah: Praktické podtlakové ãerpadlo v kovovém tûlese, zásobní nádobka,
víãko s pfiipojovacím
konektorem, náhradní
víãko, 4 ks hadiãek
o vnitfiním prÛmûru 
6 mm, redukce pro
hadiãku  o vnitfiním
prÛmûru 4 mm.
Sada odvzdu‰Ào-
vacích redukcí,
pryÏová redukce
na nádobku.

Sada univerzální pro nasazování tfimenÛ
kotouãov˘ch brzd
Pfii v˘mûnû brzdov˘ch destiãek pfietoãí zpût brzdové
tfimeny. Profesionální kvalita. UmoÏÀuje snadné
nasazení brzdového pístu do tfimenu. Pro vût‰inu
brzdov˘ch soustav.

Odvzdu‰Àovaã 
brzd a spojky
PBB100
Odvzdu‰Àovaã brzdov˘ch soustav,
kter˘ usnadÀuje odvzdu‰Àování
hydraulického systému spojky
a brzdy. S tímto pfiístrojem dokáÏe
odvzdu‰nûní snadno provést jedna
osoba. Má nádobu o objemu jeden
litr, s pfiipojovacím závitem ¼” NPT,
pracuje pfii tlacích vzduchu 6-10 barÛ
(90-145 PSI), se spotfiebou vzduchu
180 L/min, rychlostí sání 1.6 L/min
a s max. podtlakem 550 mm Hg.
Pracuje s nehofilav˘mi kapalinami, 
pfii teplotû 0 - 80°C.

Popis Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Tester komprese -1160K 642vznûtov˘ch motorÛ

âíslo Objem Objednací kód Cena
výrobku (litry) KEN-503 Kã/ks

PBB100 1.0 -1920K 1250

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Typ Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Nástroj na honování brzd. válců, 3 nástavce -2940K 250

Stfiední -2980K 122

Sada pro honování válcÛ
4 rÛzné honovací nástroje v jedné sadû, které pokr˘vají ‰irok˘ rozsah prÛmûrÛ
válcÛ: 18 mm-89 mm (11/16” - 31/2”). Honovan˘ prÛmûr a honovací tlak se
nastavují jednoduch˘m mechanizmem s kuÏelem a pruÏinou. Ohebn˘ hnací
hfiídel usnadÀuje nastavení souososti. Pro honování/hlazení brzdov˘ch
a motorov˘ch válcÛ u motocyklÛ,
sekaãek, válcÛ vnûj‰ích motorÛ
a válcÛ motorÛ mal˘ch automo-
bilÛ. Rozmûrovû odpovídá v‰em
sklíãidlÛm s tfiemi ãelistmi. Lze jej
pouÏít s elektrickou  vrtaãkou s
regulovateln˘mi otáãkami. 
Obsah sady:
Základní honovací nástroj,
sada 2 nástavcÛ - 60 mm, 3
nástavcÛ - 60 mm, 3 nástavcÛ
- 50 mm. Tfii sady honovacích
kamenÛ - jemn˘, stfiední a hrub˘.
Konfigurace 1: 
Pro válce mal˘ch motorÛ; trojit˘
nástavec 32-89 mm (11/4” - 31/2”).
PouÏívá velkou pruÏinu. Sada tfií
velk˘ch nástavcÛ, 3 kameny 2”.
Konfigurace 2: 
Pro velké brzdové/spojkové válce;
trojit˘ nástavec 19-68 mm (3/4 - 23/4”).
UÏívá stfiednû velk˘ prstenec.
Sada 3 mal˘ch nástavcÛ,
3 kameny 11/8”. 
Konfigurace 3: 
Pro malé brzdové válce; dvojit˘
nástavec 18-64 mm (11/16”
- 21/2”). Sada dvou nástavcÛ
se stfiednû velk˘m prstencem
11/8”. (Pozn. Sestaveny
v sadû).
Konfigurace 4: 
Pro válce kotouãov˘ch brzd.
Trojit˘ nástavec 32-89 mm
(11/4” - 31/2”). PouÏívá velkou
pruÏinu. Sada tfií nástavcÛ,
3 kameny  3/4”. 
Balicí rozmûry (‰ x v x h):
215 x 91 x 15 mm. 

Nástroj pro 
honování válcÛ

K honování brzdov˘ch válcÛ a vrtání pro písty 
v intervalu 19-68 mm. Sestava samonastavo-
vacího ohebného hfiídele a nástavcÛ umoÏÀuje
hladk˘ prÛbûh operace pfii v‰ech otáãkách.
Honovan˘ prÛmûr a honovací tlak se nastavují
jednoduch˘m mechanizmem s kuÏelem a pru-
Ïinou. Lze jej pouÏít s elektrickou nebo pneuma-
tickou vrtaãkou s regulovateln˘mi otáãkami
a rozmûrovû odpovídá v‰em sklíãidlÛm s tfiemi
ãelistmi. Dodáváme se sadou jemn˘ch kamenÛ.
Celková délka 200 mm. 
Pro skladování lze nástavce pfiitáhnout trojúhel-
níkovou sponou. K odstranûní spony lze pouÏít
kle‰tû s dlouh˘mi ãelistmi nebo pinzetu. Sponu je
tfieba zachovat pro dal‰í pouÏití.
Dodáváme sady náhradních kamenÛ.
Jako fieznou kapalinu pouÏijte
brzdovou kapalinu.

Nástroj pro honování válcÛ
K honování brzdov˘ch válcÛ a vrtání pro písty 
v intervalu 51 - 178 mm. Sestava samonastavo-
vacího ohebného hfiídele a nástavcÛ umoÏÀuje
hladk˘ probûh operace pfii v‰ech otáãkách.
Honovan˘ prÛmûr a honovací tlak se nastavují
jednoduch˘m mechanizmem s kuÏelem 
a pruÏinou. Lze ji pouÏít s elektrickou nebo
pneumatickou vrtaãkou s regulovateln˘mi
otáãkami a rozmûrovû odpovídá v‰em sklíãidlÛm 
s tfiemi ãelistmi. Dodáváme se sadou jemn˘ch
kamenÛ. Celková délka 290 mm. 
Pro skladování lze nástavce pfiitáhnout
trojúhelníkovou sponou. K odstranûní spo-
ny lze pouÏít kle‰tû s dlouh˘mi ãelistmi nebo
pinzetu. Sponu je tfieba zachovat pro dal‰í
pouÏití. Dodáváme sady náhradních kamenÛ.
Jako fieznou kapalinu pouÏijte
brzdovou kapalinu.

Sada náhradních kamenÛ - 3 ks

Typ Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Nástroj na honování válcÛ -2920K 6923 nástavce

Jemn˘ -2950K 286
Stfiední -2960K 286
Hrub˘ -2970K 286

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

4 v 1: Nástroj pro 248 g -2930K 494honování válcÛ

Sady náhradních kamenÛ - 3 ks

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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Lehátko montáÏní
multifunkãní  

Robustní ocelov˘ rám, 
na povrchu povlak 
z prá‰kového kovu. 
âalounûní sedadla 
s potahem z vinylu. 
Rychlá pfiestavba 
z lehátka na sedátko. 
V poloze sedátka 
nastavitelné opûradlo 
s pfiihrádkou na díly 
a náfiadí.

Snadn˘ pfiístup a snadné pfiemisÈování pfii práci
pod vozidly. ProtoÏe je vyrobeno z vyztuÏeného 
plastu, má toto lehátko vysokou pevnost, 
Ïivotnost a nízkou hmotnost. Konstrukce ze 
dvou dílÛ usnadÀuje skladování. Její sloÏení 
je snadné a nevyÏaduje pouÏití nástrojÛ.

Lehátko profesionální laminátové pro mechaniky
Snadn˘ pfiístup a snadné pfiemisÈování pfii práci pod vozidly. ProtoÏe je vyrobeno z vyztuÏeného plastu,
má toto lehátko vysokou pevnost a Ïivotnost a nízkou hmotnost. 
Dal‰í pohodlí poskytuje tvarovaná základna a kapsy na obou 
stranách pro pohodlné ukládání nástrojÛ a dílÛ.

Lehátko 
montáÏní 

Rám lehátka i rám sedátka jsou vyrobeny 
z legované oceli a mají na povrchu povlak 
z prá‰kového kovu. Jsou opatfieny ãalounûním 
s potahem z vinylu a otoãn˘mi koleãky
pro snadné pfiemisÈování. 

Sedátko montáÏní
Toto sedátko je opatfieno 
pfiihrádkou na nástroje 
a komponenty.

EXTRA ·IROKÉ

Dvû v jednom

Lehátko plastové 
montáÏní 2-dílné

âíslo Rozmûry Objednací kód Cena
modelu d x ‰ (mm) KEN-503 Kã/ks

CBW100 1000 x 510 -7360K 1600

NÁ¤ADÍ AUTOMOBILOVÉ - LEHÁTKA MONTÁÎNÍ
SKUPINA

503

Rozmûry Objednací kód Cena
d x ‰ (mm) SEN-503 Kã/ks

935 x 350 -7380K 1008

Typ Rozmûry Objednací kód Cena
d x ‰ x v (mm) KEN-503 Kã/ks

Lehátko 1050 x 480 x 100 -7320K 1388
Sedátko 365 x 355 x 355 -7340K 674

Rozmûry Objednací kód Cena
d x ‰ x v (mm) KEN-503 Kã/ks

1050 x 480 x 100 -7300K 1870

Otoãná koleãka odolná proti opotfiebení

Otoãná koleãka
odolná proti
opotfiebení
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SKUPINA

503 NÁ¤ADÍ AUTOMOBILOVÉ - LAMPY, ZVEDÁKY A STOJANY

Zvedák pojízdn˘ hydraulick˘ s rychlozdvihem 
Nosnost 3 tuny. Ke zv˘‰ení pro-
duktivity se hlava zvedáku zvedne
do polohy prvního kontaktu s vozi-
dlem jedin˘m zdvihem noÏního
pedálu. Vyroben z uhlíkové oceli. 
Vodicí/ovládací tyã dvojdílná o dél-
ce 1m. PrÛmûr hlavy 120 mm,
automatická ochrana proti pfietí-
Ïení. Praktick˘ mechanizmus pro
otáãení, zamknutí a uvolnûní zve-
dáku. Robustní pojezdová koleãka.

Tento zvedák je schválen GS a TUV.
Maximální zatíÏení: 3000 kg. 
Minimální v˘‰ka: 145 mm. 
Maximální v˘‰ka: 490 mm. 
Hmotnost: 39.5 kg.

Zvedáky pojízdné 
hydraulické 

Siln˘ ocelov˘ rám zaji‰Èuje stabilitu pfii zatíÏení.
Pevná i otoãná koleãka usnadÀují umístûní zvedáku pod
vozidlem. Ovládací tyã jednodílného ãerpadla s dlouh˘m
zdvihem a s pohodlnou pryÏovou rukojetí umoÏÀuje rychlé
zvednutí a spu‰tûní bfiemena. Bezpeãnostní ventil chránící
proti pfietíÏení zabraÀuje po‰kození hydraulického systému. 
Integrovaná rukojeÈ pro pfiemisÈování.
Tyto zvedáky mají schválení GS a TUV.

T238
Typ: s pfiepravní bednou. Rozmûry: 525 x 225 x 145 mm.
Maximální zatíÏení: 2000 kg. Minimální v˘‰ka: 130 mm.
Maximální v˘‰ka: 380 mm.

T2.249
Typ: s pfiepravní bednou. Rozmûry: 695 x 344 x 180 mm. 
Maximální zatíÏení: 2250 kg. Minimální v˘‰ka: 145 mm.
Maximální v˘‰ka: 495 mm.

T280
Typ: prodlouÏen˘. Rozmûry: 1150 x 360 x 210 mm.
Maximální zatíÏení: 2000 kg. Minimální v˘‰ka: 140 mm.
Maximální v˘‰ka: 800 mm.

âíslo Nosnost Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks
T238 2 tuny -6320K 1214
T2.249 21/4 tuny -6350K 3302
T280 2 tuny -6920K 8400

Nosnost Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

3 tuny -7100K 3952

3
TUNY

Zvedák nÛÏkov˘
Je vyroben z kvalitní oceli. PryÏová hlava zaji‰Èuje spolehlivé uchycení a zabraÀuje po‰kození zvedacích bodÛ na
vozidle. Zvedák je konstruován k bezpeãnému zvedání vozidel. Snadné pouÏití, kompaktní rozmûry pro snadné
skladování. Rozsah zvedání: 88 mm - 383 mm. Bezpeãné pracovní zatíÏení: 1 tuna (1000 kg).
·iroká základna zaruãuje vynikající stabilitu. Rozmûry základny: 150 mm x 90 mm.
Závit na ‰roubové tyãi: 12.5 mm x 2.5 mm.

âíslo Nosnost Hmotnost Objednací kód Cena
modelu 1 ks KEN-503 Kã/ks

KSJ010 1 tuna 2.80 kg -5920K 398

Lampa
montáÏní

Tato montáÏní lampa má ochrann˘
plastov˘ kryt s hákem na zavû-
‰ení a síÈov˘ kabel 4.8 m.
Je urãena pro Ïárovky 
s bajonetovou objím-
kou (není souãástí 
dodávky).

Napûtí Objednací kód Cena
SEN-503 Kã/ks

240 V -5370K 240

Lampa 
montáÏní

Je urãena pro profesionální
pouÏití.Má robustní pogu-
movanou rukojeÈ, ochra-
nnou drátûnou klec
s hákem na za-
vû‰ení a síÈov˘
kabel  4.8 m. 

Napûtí Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

240 V -5380K 320

RYCHL̄
ZDVIH

âíslo Objednací kód Cena
v˘robku KEN-503 Kã/ks

MS1 -2740K 396

Stetoskop 
Tento profesionální stetoskop umoÏÀuje
rychlou a snadnou lokalizaci zdrojÛ hluku
v motorech nebo loÏiskách a jin˘ch
pohybliv˘ch dílech. PVC a pryÏové díly
chirurgické kvality zlep‰ují rozli‰itelnost
zvukÛ. Plastová sluchátka pot-
laãují vnûj‰í hluk. Sonda ze
slitiny hliníku umoÏÀuje pfies-
nou lokalizaci konkrétního
zdroje hluku. Dodáváme
s pryÏov˘m trycht˘fiem pro
kontrolu vakua a prÛtoku.
Stetoskop je uÏiteãn˘ pfii
synchronizaci vícekar-
burátorov˘ch systémÛ,
lokalizaci zdrojÛ drnãení
na pfiístrojové desce a je
ideální pro pfiesné urãení
zdrojÛ neobvykl˘ch vibrací
nebo podezfiel˘ch netûsností.
Je odoln˘ proti nárazu.

NOVINKA

NOVINKA
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Ovládání
odlehãovacího
ventilu

Ovládací tyã
ãerpadla

Regulaãní tyã

Sedlo

Krycí deskaOvládací ‰roub

NoÏní pedál

Zvedací rameno

âíslo Nosnost Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks
T556 5 tun -6380K 16288

T1056 10 tun -6420K 21584

Patní deska

1 tuna (metrická tuna, t) = 1000 kg                              1 imperiální tuna = 2240 liber (1016 kg)

âíslo Max. zatíÏení Min Max Ø Poãet Délka Délka ·ífika V˘‰ka âistá Objednací 

modelu (kg/t) v˘‰ka v˘‰ka hlavy dílÛ tyãe tyãe rámu rámu rámu hmotnost kód
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) KEN-503

T556 5000/5 150 560 130 1 1200 1420 370 200 95.0 -6380K
T1056 10000/10 160 560 150 1 1200 1555 490 255 145.0 -6420K

Zvedáky pojízdné hydraulické  
Heavy Duty

Vyrobeny z uhlíkové oceli, pro práci v tûÏk˘ch podmínkách. Hlava o velkém prÛmûru zaruãuje bezpeãné drÏení zvedacího bodu vozidla.
ProdlouÏená ovládací tyã umoÏÀuje snadn˘ pfiístup i pod velká vozidla. Tyã lze naklonit a zamknout ve tfiech polohách. V tyãi je zabudováno
ovládání odlehãovacího ventilu proti náhodnému spu‰tûní bfiemena. âerpadlo ovládané pedálem a jemné nastavení na ovládací tyãi umoÏÀují
nastavit optimální v˘‰ku vozidla. Automatická ochrana proti pfietíÏení a zadní patní deska pro snadné nastavení polohy. 
Tyto zvedáky mají schválení GS a TUV.

Nosník opûrn˘ 
Pro podepfiení a pfiesné uloÏení motoru pfii údrÏbû a jako pomÛcka pro demontáÏ pfievodovek a hnacích
ústrojí. Nosnost 500 kg. Nastavitelná ‰ífika umoÏÀuje pfiemostit motorové prostory rÛzn˘ch rozmûrÛ.
Vybaveny mûkk˘mi pryÏov˘mi patkami k ochranû karoserie. 
Dodáváme s fietûzem o délce 92 cm. Podpûrné nohy je moÏno naklonit.

Typ Nosnost Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Nosník 500 kg -8100K 4180pro motor

Zvedák teleskopick˘
Vhodn˘ pro demontáÏ a instalaci hnacích ústrojí u osobních a lehk˘ch nákladních vozidel.
Plnû nastavitelná univerzální otoãná hlava s nastaviteln˘mi rohov˘mi konzolami a bezpeã-
nostními fietûzy. NoÏní pedál ovládá ãerpadlo a odlehãovací ventil, takÏe pracovník
má volné ruce pro manipulaci s hnacím ústrojím.
·iroká základna s otoãn˘mi pojezdov˘mi koleãky
o prÛmûru 3” na kuliãkov˘ch loÏiskách poskytuje
stabilitu a snadné ovládaní. DvoustupÀovû
chromované hydraulické válce zabraÀují
vniknutí rzi do hydraulické soustavy. 
V˘‰ka zdvihu od 875 mm do 1800 mm.

1 18 80 00 0  m m
m m

875 m
m

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

TTJ500 -7160K 20908

Obsah TTJ500

Nosnost 1/2 tuny
Nástavce hydraul. válce 2
Minimální v˘‰ka hlavy 875 mm
Maximální v˘‰ka hlavy 1800 mm

Rozmûry hlavy 680x810 mm
Délka fietûzu 95 mm

Náklon hlavy vpfied 24”
Náklon hlavy vzad 19”
Boãní náklon hlavy +/- 20”

Vratná hmotnost hlavy 15.8 kg (35 lbs)
Základna 695 x 805 mm
Hmotnost 68.5 kg

SADY
IMBUSOV¯CH

KLÍâÒ

SKUPINA

Viz 582

NOVINKA

NOVINKA
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Nosnost V˘‰ka Objednací kód Cena
min. - max. KEN-503 Kã/pár

2 tuny (2000 kg) 278 - 423 mm -5520K 646
3 tuny (3000 kg) 298 - 428 mm -5530K 740

Dodáváme v pevném
plastovém kufru=

Mají velkou litinovou základnu, ocelov˘ kryt válce a nastavitelnou dráÏkovanou hlavu. Jsou vybaveny ochrann˘m
ventilem proti pfietíÏení. Dvojdílná ‘ãerpací’ tyã ovládá uvolÀovací hydraulick˘ ventil. PouÏívejte zvedáky na pevné
vodorovné plo‰e. Nepracujte pod vozidlem, pokud je nezajistíte dal‰ími podpûrn˘mi prostfiedky, jako jsou napfi.
stojany pod nápravu. Modely B234, B337 a B541 dodáváme v pevném pfiepravním kufru. 
Zvedáky schváleny GS a TUV.
V‰echny zvedáky jsou dodávány
s náhradním tûsnûním.

Zvedáky  
hydraulické

âíslo Max. zatíÏení V˘‰ka (mm) Rozsah nastavení Objednací kód Cena
modelu (tuny) min. - max. hlavy KEN-503 Kã/ks
B234 2 181 - 345 48 mm -5820K 416
B337 3 194 - 372 60 mm -5840K 474
B541 5 216 - 416 70 mm -5860K 614
B845 8 230 - 457 80 mm -5690K 710
B1246 12 230 - 465 80 mm -5710K 888
B1546 15 230 - 460 80 mm -5730K 1080
B2045 20 242 - 452 60 mm -5750K 1216

Stojany pod nápravu
K podepfiení zvednut˘ch vozidel nebo zafiízení. Ochrann˘ povlak 
z ãerveného smaltu. Desetipolohová ráãna se pfii zvednutí automaticky
zamkne. Bezpeãné pracovní zatíÏení 1000 kg na jeden stojan.
Dodáváme v párech.
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Maximální prÛmûry Objednací kód Cena
(mm/palce) KKEENN--550033 Kã/ks

9 - 12 (3/8” - 1/2”) -4090K 176
12 - 16 (1/2” - 5/8”) -4160K 196
16 - 22 (5/8” - 7/8”) -4220K 242
22 - 27 (7/8” - 11/16”) -4270K 386

Sada
Dodáváme v pevné plastové krabici. Rozsah: 9-27 mm (3/8” - 11/16”).

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-503 Kã/ks

4 -4290K 1094

Povolovaãe po‰kozen˘ch matic
Jsou vyrobeny ze zápustkovû kované kalené a temerované oceli. 
K uvolÀování zadfien˘ch nebo po‰kozen˘ch matic apod.

Sada povolovaãÛ po‰kozen˘ch matic
HN5100
Hydraulick˘ píst má kapacitu aÏ 10 tun, takÏe je mnohem úãinnûj‰í a bez-
peãnûj‰í neÏ mechanick˘ pfiítlaãn˘ ‰roub. Tûleso opatfiené po celé délce
závitem umoÏÀuje rychlé a snadné nastavení v˘‰ky.
Tûla povolovaãÛ jsou vyrobena
z uhlíkové oceli.

Obsah:
1x hydraulick˘ píst.
1x povolovaã pro max. prÛmûr 3/8”.
1x povolovaã pro max. prÛmûr 1/2”.
1x povolovaã pro max. prÛmûr 5/8”.
1x povolovaã pro max. prÛmûr 3/4”.
1x povolovaã pro max. prÛmûr 1”.
1x závitová pfiipojovací objímka.
1x nádobka s olejem.

âíslo Objednací kód Cena
v˘robku KEN-503 Kã/ks

HNS100 -4300K 6618

Klíã na olejové filtry 
3-ãelisÈov˘

PouÏívá se ve spojení 
s ráãnou, nástavci,
ohebn˘mi hfiídeli apod., 
s ãtyfihranem 3/8” a 6-
hrannou redukcí nebo
se stranov˘m klíãem 
19  mm . Celoocelová
konstrukce,chromovan˘
povrch, frézované zuby
na upínacích ramenech
pro jist˘ zábûr pfii
uvolÀování nebo
utahování.

Rozsah Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

60 - 120 mm -1800K 510

Kle‰tû na olejové filtry
Jsou vyrobeny z kalené a temperované chromvanadiové oceli. Mají oxidovan˘
povrch odoln˘ proti korozi a vinylov˘ potah rukojetí. Tfiípolohové rychle nasta-
vitelné ãelisti s vysokoprofilov˘mi zuby umoÏÀují vyvinout maximální upínací
sílu potfiebnou pro demontáÏ nebo montáÏ olejov˘ch filtrÛ.

UvolÀovaã olejov˘ch filtrÛ fietûzov˘
DokáÏe upnout pfiedmûty kulatého nebo nepravidelného tvaru, roury nebo
trubky. Je také vhodn˘ pro olejové filtry, horké uzávûry chladiãÛ a víka
nábojÛ.

PrÛmûr Objednací kód Cena
(mm) KEN-582 Kã/ks

60 - 140 -9500K 456

PrÛmûr Objednací kód Cena
(mm) KEN-582 Kã/ks

60 - 140 -9520K 364

UvolÀovaã olejov˘ch filtrÛ pásov˘
DokáÏe upnout pfiedmûty kulatého nebo nepravidelného
tvaru, roury nebo trubky. Je také vhodn˘ pro olejové filtry,
horké uzávûry chladiãÛ a víka nábojÛ.

Rozmûry Rozsah prÛmûrÛ Objednací kód Cena
(mm) KEN-503 Kã/ks

255 mm (10”) 69 - 80 -1760K 292
305 mm (12”) 50 - 114 -1780K 316

8
ks

4
ks
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StÛl mycí
Vhodn˘ pro servisy, pro domácí a prÛmyslové pouÏití. âisticí kapalina je opakovanû filtrována bûhem odma‰Èování souãástky. Dodáván vãetnû flexibilní hadice,
elektrického ãerpadla, napájecího kabelu dlouhého 1.6 m, náhradního filtru ãisticího regálu a zásobníku. Vhodné pro bûÏné odma‰Èovací pfiípravky,
min. kapacita 9 litrÛ, max. kapacita 13 litrÛ. PryÏové noÏky.

Celkové rozmûry (D x · x V): 470 x 340 x 250 mm.
Rozmûry nádrÏe (D x · x V): 400 x 310 x 230 mm.
V˘kon: 25 W.
Jmenovit˘ proud: 0.3 A.
Hmotnost: 6.5 kg.

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

PWF050 -8640K 4106

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

PWB013 -8600K 1858

StÛl mycí 

Vhodn˘ pro servisy, pro domácí a prÛmyslové pouÏití. âisticí kapalina je opakovanû filtrována bûhem
odma‰Èování souãástky. Dodáván vãetnû flexibilní hadice, elektrického ãerpadla, napájecího kabelu
dlouhého 1.6 m, náhradního filtru ãisticího regálu a zásobníku. Vhodné pro bûÏné odma‰Èovací
pfiípravky, min. kapacita 40 litrÛ, max. kapacita 50 litrÛ.

Celkové rozmûry (D x · x V): 800 x 550 x 890 mm.
Rozmûry nádrÏe (D x · x V): 725 x 490 x 270 mm.
V˘‰ka pracovní oblasti: 750 mm.
V˘kon: 25 W.
Jmenovit˘ proud: 0.3 A.
Hmotnost: 31 kg.

NOVINKA

NOVINKA
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âíslo Max. Ø krouÏkÛ Objednací kód Cena
modelu (mm) KEN-503 Kã/ks

PRP100 50 - 100 -2090K 350

Kle‰tû 
na pístní krouÏky

PRP100
UmoÏÀují rychlou montáÏ a demontáÏ pístních krouÏkÛ. Samonastavovací pruÏinov˘ mechanizmus je vyroben z poniklované oceli.
Rukojeti mají potah z PVC. PrÛmûr pístních krouÏkÛ: 50 - 100 mm (2” - 4”).

Typ Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Standardní -2680K 450
Extra dlouh˘ -2690K 470

Extra dlouh˘ stahovák
Pro snadnou demontáÏ tûsnûní stopek ventilÛ u víceválcov˘ch motorÛ ve ‰patnû dostupn˘ch prostorech nad hlavou válcÛ. Vnitfiní dráÏkování ãelistí
usnadÀuje zachycení vnûj‰ího obvodu tûsnûní stopky ventilu. Ocelové kle‰tû s dvojitû otoãn˘mi kovov˘mi rukojeÈmi.
Celková délka 270 mm, dosah 80 mm.

Stahovák tûsnicích krouÏkÛ
Stahovák standardní délky
Pro snadnou demontáÏ tûsnûní stopek ventilÛ a vût‰iny vodítek ventilÛ ve ‰patnû dostupn˘ch prostorech nad hlavou válcÛ. 
Celková délka 250 mm, dosah 50 mm.

PRÒMùR KROUÎKÒ

50-100 mm

NOVINKA

NOVINKA
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âíslo Rozsah prÛmûrÛ Objednací kód Cena
modelu (mm) KEN-503 Kã/ks
PRC540 57 - 125 -2210K 308
PRC730 90 - 175 -2240K 378
PRC765 90 - 175 -2270K 664

Svûrky na stlaãení 
pístních krouÏkÛ

Svûrka jemnû stiskne pístní krouÏky do jejich pracovní polohy, ãímÏ sníÏí
nebezpeãí po‰kození komponent pfii instalaci. Ovládání klíãem s ráãnov˘m
mechanizmem a bezpeãnostní ventil spojují rychlé a bezpeãné sevfiení se
spolehliv˘m ovládáním. Svûrky jsou vyrobeny z temperované pérové oceli
a jsou dodávány s ocelov˘m klíãem.
PRC-540
Pro motory osobních automobilÛ.  
Rozsah prÛmûrÛ: 57 - 125 mm (2.25” - 5”). V˘‰ka: 80 mm (3.25”).
PRC-730
Pro motory osobních a lehk˘ch nákladních aut. 
Rozsah prÛmûrÛ: 90 - 175 mm (3.5” - 7”). V˘‰ka: 100 mm (4”).
PRC-765
Pro motory tûÏk˘ch nákladních aut.
Rozsah prÛmûrÛ: 90 - 175 mm (3.5” - 7”). V˘‰ka: 165 mm (6.5”).

Typ Rozsah Hloubka Obj. kód Cena
prÛmûrÛ hrdla KEN-503 Kã/ks

Pfiím˘ 75-230 mm 230 mm -2010K 780
Pfiím˘/zahnut˘ 45-230 mm 230 mm -2030K 932
S horní vaãkou 75-240 mm 280 mm -2050K 1054

Kle‰tû na ventily a pístní krouÏky
Pro v˘robní linky i autodílny i pro prÛmyslové pouÏití.
Kle‰tû jsou vyrobeny z le‰tûné poniklované oceli,
rukojeti mají potah z PVC.

Rozsah prÛmûrÛ Objednací kód Cena
min./max. KEN-503 Kã/ks

55-175 mm -2710K 1598

Rozsah prÛmûrÛ Objednací kód Cena
min./max. KEN-503 Kã/ks

35-200 mm -2700K 1606

Svûrky na stlaãení pruÏin ventilÛ
55-175  mm
Bohatû nastavitelné svûrky na
stlaãování pruÏin ventilÛ
urãené pro záÏehové a
vznûtové motory  hlubok˘mi
sedly ventilÛ. Univerzální
model s unikátní koncepcí
dvou vaãek, s paralelním
zvedáním a automaticky
uzamykatelné nastavitelné
ãelisti. Tyto modely jsou
vhodné na ‰iroké fiadû
motorÛ s roz-vodem OHC,
OHV a CVH. Páka svorky
usnadÀuje pfiístup do ob-
tíÏnû dostupn˘ch prostor.
Svorky  jsou vyrobeny
z kvalitní oceli, rukojeÈ
s protiskluzov˘m pryÏov˘m
potahem.

Specifikace:
Adaptéry pro oblasti 
s omezen˘m pfiístupem:
25 mm, 30 mm
Vzdálenost ãelistí:
min 55 mm, max 175 mm
Svûtl˘ prostor pod hrdlem:
165 mm
Celkové rozmûry:
430(‰) x 205(v) x 40(h) mm
Celková hmotnost: 2.2 kg

Svûrky na stlaãení pruÏin ventilÛ 
35-200  mm
Bohatû nastavitelné svûrky na stlaãování pruÏin ventilÛ
urãené pro záÏehové a vznûtové motory. Páka svorky
usnadÀuje pfiístup do obtíÏnû dostupn˘ch prostor.
Svorky  jsou vyrobeny z kvalitní oceli, rukojeÈ
s protiskluzov˘m pryÏov˘m potahem.

Specifikace:
Adaptéry pro oblasti 
s omezen˘m pfiístupem:
25  mm, 30  mm
Vzdálenost ãelistí: 
min. 35 mm, 
max. 200 mm
Svûtl˘ prostor
pod hrdlem: 250 mm

NOVINKA

NOVINKA
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Sada mechanick˘ch sta-
hovákÛ 2 a 3-ãelisÈov˘ch

2 a 3-ãelisÈové reverzibilní/oboustranné/nastavitelné
Jsou vyrobeny z chromvanadiové oceli. KaÏdá sada obsahuje
komponenty k sestavení vnitfiního nebo vnûj‰ího stahováku se 2 nebo
3 ãelistmi. Ramena lze nastavit do dvou rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch poloh.

Stahováky mechanické 
3-ãelisÈové, reverzibilní, 
oboustranné, nastavitelné
Jsou vyrobeny ze zápustkovû 
kované kalené legované oceli.

V‰ude, kde to je moÏné, pouÏívejte 
3-ãelisÈové stahováky. Tím dosáhne-
te lep‰í rozloÏení zátûÏe na ãelisti
a snadnûj‰í a bezpeãnûj‰í staÏení dílu.
Urãete, jak˘ ‘stahovací prÛmûr’ budete
potfiebovat - je roven ‰ífice stahova-
ného dílu. Stahovací hloubka je
urãena hloubkou stahovaného dílu.

Stahovací Ø Stahovací hloubka Délka Objednací kód Cena
(mm) (mm) závitu KEN-503 Kã/ks

41 - 53 75 80 -3230K 676
40 - 87 100 100 -3240K 930
60 - 139 150 165 -3260K 1438
80 - 194 200 240 -3280K 2628

x33

Hnací
‰roub

Tfimen
pro 2
ãelisti

Tfimen pro
3 ãelisti

Vnitfiní a vnûj‰í
reverzibilní ãelisti, se

dvûma v˘‰kov˘mi
polohami

Otoãn˘ ãep

MoÏné sestavy:
Vnûj‰í konfigurace,  
2 ãelisti

Vnûj‰í
konfigurace 
3 ãelisti

âíslo Stahovací Ø Stah. hloubka Délka Objednací kód Cena
v˘robku (mm) (mm) závitu KEN-503 Kã/ks

MP375 40 - 75 60 125 -3130K 484
MP3100 50 - 100 70 160 -3140K 710
MP3150 60 - 150 120 240 -3160K 1194
MP3200 80 - 200 175 335 -3180K 1980

Spojovací
destiãka x 6

Objednací kód CenaPro stahovák KEN-567 Kã/ks
41 - 53 mm -5330K 66
40 - 87 mm -5340K 100
60 - 139 mm -5360K 180
80 - 194 mm -5380K 362

Náhradní ãelisti

Objednací kód CenaPro stahovák KEN-567 Kã/ks
MP375 -5330K 66
MP3100 -5340K 100
MP3150 -5360K 180
MP3200 -5380K 362

Náhradní ãelisti

Stahováky 
mechanické

Ke stahování ozuben˘ch kol, krouÏkÛ kuliãkov˘ch loÏisek,
loÏisek, fiemenic a fietûzov˘ch kol z hfiídelÛ. Maximální
prÛmûry, které mohou stahovat, jsou 75 mm, 100 mm, 
150 mm a 200 mm. V‰echny modely mají oboustranná,
nastavitelná reverzibilní ramena a lze je pouÏít pro vnitfiní 
i vnûj‰í stahování. 

Stahovák mechanick˘ 
extra dlouh˘
Je vyroben ze zápustkovû kované
kalené legované oceli. Tfiípolohová
extra dlouhá ramena se pouÏívají pfii
‰patném pfiístupu k loÏisku. Ramena
stahováku se bezpeãnû nasadí na
stahované loÏisko a zafixují na nûm
za‰roubováním kuÏelové matice. 
K vytahování ramen s loÏiskem 
pak staãí otáãet rukojeti, kdyÏ
pfiítlaãn˘ ‰roub pevnû dosedl na
konec hfiídele. 
Stahovací Ø: 10 - 50 mm.
Stahovací hloubka: 300 mm.

Stahovací hloubka Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

300 mm -3320K 1588

âíslo Stahovací Ø Stah. hloubka Délka Objednací kód Cena
v˘robku (mm) (mm) závitu KEN-503 Kã/ks

MP275 40 - 75 60 125 -3030K 438
MP2100 50 - 100 70 160 -3040K 602
MP2200 60 - 150 120 240 -3060K 908
MP2150 80 - 200 175 335 -3080K 1636

Objednací kód CenaPro stahovák KEN-567 Kã/ks
MP275 -5330K 66
MP2100 -5340K 100
MP2200 -5360K 180
MP2150 -5380K 362

Náhradní ãelisti

Max. 
ssttaahh..  hhlloouubbkkaa

220000  mmmm
22  aa  33
ãelisti

22
ãelisti

EXTRA
DLOUHÉ

Max. 
stah. hloubka

117755  mmmm

33
ãelisti

Max. 
ssttaahh..  hhlloouubbkkaa

117755  mmmm

22
ãelisti

Max. 
stah. hloubka

117755  mmmm
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âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks
SWP9 -3400K 588
HPB9 -3420K 692
CP18 -3440K 1148

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

IEP -3340K 3784

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

SHP8 -3480K 3094

Sady mechanick˘ch 
stahovákÛ

Volant SWP9
Pro vozidla GM, Ford a Chrysler. 
Lze je téÏ pouÏít ke stahování fiemenic
a setrvaãníkÛ.
Obsah:
1x tfimen, 1x pfiítlaãn˘ ‰roub. 
1x pfiítlaãná ãepiãka. 
2x ‰roub 75 mm,
(5/16" x 24 UNF). 
2x 2x ‰roub 75 mm 
(3/8"x 16 UNC). 
2x ‰roub 90 mm
(5/16"x 18 UNC). 
1x plastov˘ zásobník.

Tlumiã torzních kmitÛ HPB9 
Ke staÏení tlumiãe torzních kmitÛ, rozvodov˘ch kol a dal‰ích dílÛ 
s prÛmûrem od 38 mm do 117 mm (11/2" aÏ 45/8"). 
Tfimen z taÏné litiny.
Obsah:
1x tfimen. 1x pfiítlaãn˘ ‰roub. 1x matice plunÏru. 3x ‰roub 75 mm
(3/8"x24 UNF). 3x ‰roub 75 mm (3/8" x 16 UNC). 1x plastov˘ zásobník.

Kombinace CP18
Stahovák volantu pro vozidla GM, Ford a Chrysler. 
Pro staÏení tlumiãe torzních kmitÛ, rozvodov˘ch kol a dal‰ích dílÛ 
s prÛmûrem od 38 mm do 117 mm (11/2" aÏ 45/8"). 
Obsah: 
Viz SWP9 a HPB9 v˘‰e.

Sada multifunkãního stahováku
SHP8
Kladivo je vyrobeno z tvrzené uhlíkové oceli s chromova-
n˘m povrchem. Vhodné pro demontáÏ loÏisek ze slep˘ch
dûr, pro v˘mûnu loÏisek, kde není moÏné pouÏít stan-
dardní stahováky nebo zapfiení hydraulického ãi mecha-
nického pístu. LoÏiska jsou demontována údery kluzného
kladiva o zaráÏku vodicí tyãe. âelisti stahováku se zajistí
na loÏisku utaÏením kuÏelové matice. Stahovák je dodáván
v plastovém kufru.

Obsah:
1x vodicí tyã 
s T-rukojetí.
1x kladivo. 
1x dvouramenná 
hlava .
1x tfiíramenná hlava. 
1x zaji‰Èování matice. 
1x redukce pro klíã. 
1x redukce pro závitník 

a hák.
2x stahovák náprav.
3x stahovací ãelisti 120 mm. 
3x sada ‰roubÛ a matic. 

âíslo Stahovací Ø Stahovací hloubka Objednací kód Cena
v˘robku (mm) (mm) KEN-503 Kã/ks

HP19 50-250 0-250 -3500K 3906

âíslo Objednací kód Cena
modelu KEN-503 Kã/ks

HR10T -7200K 1558

Sada hydraulick˘ch stahovákÛ
Hydraulick˘ píst 10 tun s rukojetí. Dodáváme s tfiípolohov˘mi rameny pro
rozsah stahovan˘ch prÛmûrÛ 50 - 250 mm a stahovacích hloubek
0 - 250 mm. Lze ji pouÏít jako stahovák se dvûma nebo tfiemi ãelistmi se
stejnou hlavou.
Obsah:
1x kombinovaná hlava. 
1x hydraulické tlakové vfieteno.
3x tfiípolohová ramena stahováku.
6x spojovací prvky ramen.
6x matice, ‰rouby a podloÏky.
1x prodluÏovací 

tyã 32 mm.
1x matice plunÏru.
1x pevná plastová  

krabice.

Hydraulické tlakové vfieteno
10-tunov˘ hydraulick˘ píst s hydraulick˘m olejem,
s pruÏinov˘m plunÏrem. PÛsobí pfiítlaãnou silou bez
kroutícho momentu, takÏe je úãinnûj‰í a bezpeãnûj‰í
neÏ mechanick˘ pfiítlaãn˘ ‰roub. Tûlo se závitem 
v celém rozsahu umoÏÀuje snadné a rychlé
nastavení v˘‰ky.

15
ks

6
ks

Sada rázov˘ch stahovákÛ s kluzn˘m kladivem
IEP
Kladivo je vyrobeno z tvrzené uhlíkové oceli s chromovan˘m povrchem.
Vhodné pro demontáÏ loÏisek ze slep˘ch dûr, pro v˘mûnu loÏisek,
kde není moÏné pouÏít standardní stahováky nebo zapfiení hydraulického
ãi mechanického pístu. LoÏiska jsou demontována údery kluzného kladi-
va o zaráÏku vodicí tyãe. âelisti stahováku se zajistí na loÏisku utaÏením
kuÏelové matice. Stahovák je dodáván v plastovém kufru.

Obsah:
1x vodicí tyã 
s rukojetí.
1x kladivo 1.2 kg.
1x 3-ãelisÈov˘ 
vnitfiní stahovák 
15-30 mm.
1x 3-ãelisÈov˘ 
vnitfiní stahovák  
30 - 80 mm.
3-ãelisÈov˘ 
vnûj‰í stahovák  
15 - 80 mm.

22  aa  33
ãelisti

22  aa  33
ãelisti

33
ãelisti

Max. 
sstaah.  hlooubkaa

225500  mmmm
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NÁ¤ADÍ AUTOMOBILOVÉ - STAHOVÁKY
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503

âíslo Kapacita Objednací kód Cena
v˘robku KEN-503 Kã/ks

MS12 30-75 mm -4750K 2466

âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku 1 ks KEN-503 Kã/ks
HS7 15.0 kg -4700K 5338
HS11 9.3 kg -4720K 3466

Stahováky loÏisek
Pro stahování loÏisek, ozuben˘ch kol a objímek v pfiípadech,
kdy je omezen˘ pfiístup pro bûÏn˘ mechanick˘ stahovák.
Tyto stahováky mají kuÏelov˘ okraj pro vloÏení za tûsnû
lícující loÏiska, ozubená kola a objímky. 
Tvrdost ãelistí 
42° - 45° HRC.

âíslo Kapacita Objednací kód Cena
v˘robku ( mm) KEN-503 Kã/ks
BS50 30 - 50 -4520K 618
BS75 50 - 75 -4540K 822
BS105 75 - 105 -4560K 1158
BS150 105 - 150 -4580K 2874

âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku 1 ks KEN-503 Kã/ks

HPS22 16.0 kg -3520K 7064

Celková Kapacita Hloubka ·ífika Hmotnost Objednací kód Cena
délka hrdla hrdla 1 ks KEN-503 Kã/ks

100 mm 22 mm 22 mm 22 mm 740 g -1400K 620
160 mm 45 mm 22 mm 18 mm 1120 g -4400K 1014

Stahováky pruÏin
·rouby z kalené oceli, svûrné ãelisti z litiny.
CCD225 - 2-ramenn˘
Centrální ‰roub s 6-hranem, svûrné ãelisti se závitem, které lze obrátit
pro rozpínání. Pro osobní a lehká nákladní auta. Ovládací matice 21 mm. 
Maximální rozevfiení ãelistí: 250 mm. 

CCD324 - 3-ramenn˘
KaÏdé rameno má jednu volnû pohyblivou svûrnou ãelist, jednu ãelist se
závitem a ovládací matici 24 mm - lze je pouÏít s pneumatick˘mi nástroji
nebo maticov˘mi klíãi. Ochranné háãky jako prevence náhodného uvol-
nûní pruÏiny. Pro osobní a nákladní auta. UmoÏÀují bezpeãné stlaãování
vût‰ích pruÏin. Maximální rozevfiení ãelistí: 240  mm.

âíslo Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku ramen 1 ks KEN-503 Kã/ks
CCD225 2 1.20 kg -2410K 620
CCD324 3 3.00 kg -2420K 1082

Stahováky kulov˘ch ãepÛ
Jsou vyrobeny ze zápustkovû kované legované oceli.
Mají ‰tíhlé zkosené vidlicové ãelisti pro snadnûj‰í pfiístup
do ‰patnû dostupn˘ch prostor. Pro kulové ãepy na vût-
‰inû osobních a lehk˘ch nákladních aut.

Celková délka 100 mm
- pro omezen˘ pfiístup
Konstruovány pro
obtíÏnû pfiístupné
prostory. 

Ceelková délka
100 mm 

Celková
délka 

160 mm 

8
ks

Sada mechanick˘ch stahovákÛ
MS12
Pro stahování loÏisek, 
ozuben˘ch a fietûzov˘ch 
kol a objímek. 
Plastová krabice.

Obsah:
1x pfiítlaãn˘ ‰roub 7”.
1x stahovák 30-50 mm. 
1x stahovák 

50-75 mm.
2x ojnice 80

a 100 mm.

2x prodluÏovací 
tyã 90 a 110  mm. 

1x prodlouÏení.

Sady hydraulick˘ch stahovákÛ
HS7   105 - 150 mm
HS11   75 - 105 mm
Ke stahování loÏisek, 
ozuben˘ch a fietûzov˘ch 
kol a objímek. 10-tunov˘ 
hydraulick˘ plunÏr 
s rukojetí.
Kovov˘ kuffiík.

Obû sady obsahují:
1x hydraulick˘ 

plunÏr.
1x stahovák. 
2x ojnice 
200 mm.

2x prodluÏovací 
tyã 230 mm.
1x prodlouÏení.
1x matice plunÏru.

Sada HS7 obsahuje navíc
1x tlaãnou destiãku.

8
ks

Sada hydraulick˘ch 
stahovákÛ

10-tunov˘ hydraulick˘ 
píst. Pro zemûdûlské
stroje, autodílny
a prÛmysl. 

Obsah:
1x hydraulick˘ plunÏr 
(KEN-503-7200K).
3x nástavce stahováku 
4”, 6” a 8”.
1x dvojitá hlava.
1x trojitá hlava.
1x prodluÏovací tyã 

plunÏru 50 mm.
1x prodluÏovací tyã 

plunÏru 100 mm.
2x ojnice 200 mm 
2x prodluÏovací 

tyã 230 mm.

1x stahovák 
75 - 105  mm.

1x ‰roub.
1x prstenec plunÏru.
1x matice plunÏru.
Robustní plastová krabice.

16
ks
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Souprava dlouh˘ch 
‰krabek na tûsnûní

GSL338 
K ãi‰tûní hlav válcÛ a odstraÀování star˘ch tûsnûní a karbonov˘ch usazenin a neãistot.
Pro snadnûj‰í zarovnávání rovn˘ch ploch jsou stopky a hlavy z kalené a temperované oceli
‘pfiesazeny k bfiitu’. Jednoduché ‘dlátové’ provedení se zkosenou ‰piãkou a del‰í hlavou umoÏÀuje
nûkolikeré pfieostfiení ‰krabek k dosaÏení maximální Ïivotnosti. 
Obsah: ‰ífika bfiitu: 19 mm (3/4”), 25 mm (1”) a 38 mm (11/2”). Celková délka: 280 mm. 
Délka ‰krabky se stopkou (bez rukojeti): 165 mm.

Rozmûr Hmotnost Objednací kód Cena
( mm) 1 ks KEN-503 Kã/ks

32 325 g -1850K 176
36 315 g -1860K 176

Klíã na chladicí
systémy

Pro demontáÏ nábojÛ ventilátoru. Vhodn˘ pro vût‰inu typÛ
osobních aut.

Souprava dlouh˘ch ‰krabek na tûsnûní
Tyto tuhé ‰krabky jsou vhodné pro ãi‰tûní hlav válcÛ od karbonu, odstraÀování star˘ch
tûsnûní, karbonov˘ch usazenin a pro fiadu dal‰ích aplikací v automobilovém oboru.
Dodáváme v pevném plastovém kuffiíku.

Obsah:
‰ífiky bfiitÛ: 
205 mm x 13 mm (8" x 1/2"), 
205 mm x 25 mm (8" x 1"), 
93 mm x 25 mm (31/2” x 1”), 
97 mm x 15 mm (33/4” x 5/8”).

âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
modelu 1 ks KEN-503 Kã/ks

GSL338 530 g -1700K 348

Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-503 Kã/ks

4 1.10 kg -1980K 1052

Stahovák tûsnicích krouÏkÛ
SPT312
Ostré hroty dvou rÛzn˘ch velikostí umoÏÀují demontovat olejové
nebo tukové tûsnicí krouÏky prakticky z ãehokoliv vãetnû loÏisek
kol, skfiíní hnacího ústrojí apod. Stopka z kalené a temperované oceli
a hlava  s hroty s oxidovan˘m povrchem. K ochranû proti korozi je
stopka chromovaná. RukojeÈ, jeÏ je odolná proti nárazu,
má ãtvercov˘ prÛfiez. 
Celková délka: 310  mm (121/4”).

âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
modelu 1 ks KEN-503 Kã/ks

SPT312 365 g -2900K 170

Klíã na lambda sondu
Vodicí ãtyfihran 1/2”. 6-hran 22  mm
x délka 90  mm. Profiíznut˘ plá‰È
umoÏÀuje nasadit pouzdro pfies
kabeláÏ.  

Nástroj na opravu závitÛ
zapalovacích svíãek
Oboustrann˘ nástroj na opravu závitÛ 14  mm
a 18  mm v otvorech pro zapalovací svíãky.
Z vnitfiních závitÛ pro svíãky a objímek pro sen-
zory odstraÀuje korozi a karbonové usazeniny.
Opravuje drobná po‰kození závitÛ. K jeho pouÏití
je zapotfiebí nástrãn˘ klíã  21  mm.

Multifunkãní servisní nástroj
na ventilky pneumatik
Tento povrchovû kalen˘
nástroj je urãen k opravû
vnitfiních a vnûj‰ích závitÛ
ventilkÛ, vkládání
a vyjímání kuÏelov˘ch
vloÏek ventilkÛ.

Sada kartáãÛ na
zapalovací svíãky
Sada tfií materiálÛ: nylon,
mosaz a nerez
ocel.

Hák na v˘fukové systémy
EPD290
Pro rychlou instalaci a demontáÏ pryÏov˘ch tlumicích montáÏních prstencÛ pouÏívan˘ch na moder-
ních v˘fukov˘ch systémech. Pro snadné pouÏití je hák prostorovû pfiesazen proti rukojeti, 
která má - pro pohodlné a spolehlivé 
drÏení - povlak z PVC. 
Vyroben z kalené oceli. 
Délka: 290  mm.

165 mm

280 mm

280 mm

205 mm

97 mm

93 mm

Typ Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Klíã na -2760K 204lambda sondu

Velikost Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

22 mm -8500K 44

Závit vel. Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

-2750K 15814 x 18 mm

Typ Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Kartáãe na zapalovací -5000K 290svíãky (sada 3 ks)

3
ks

4
ks

3
ks

âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
modelu 1 ks KEN-503 Kã/ks

EPD290 225 g -1600K 152

NOVINKA
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NÁ¤ADÍ AUTOMOBILOVÉ - P¤ÍSTROJE PRO KONTROLU âASOVÁNÍ

SKUPINA

503

âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku 1 ks KEN-503 Kã/ks

TLS012 -5340K 1100

âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku 1 ks KEN-503 Kã/ks

TLA012 -5320K 2694

Stroboskop standardní
TLS012
Pro kontrolu a nastavení bodu záÏehu u motorÛ osobních/nákladních aut,
zemûdûlsk˘ch strojÛ a u lodních motorÛ. Pro systémy 12 V. Ochrana proti
pfiepólování. Pfiesné mûfiení do 8000 ot/min. Odolné pfiívodní kabely o délce
135 cm. SkfiíÀ odolná proti nárazu. Spou‰tûcí tlaãítko Zap/Vyp.  V˘konná
xenonová v˘bojka umoÏÀuje pouÏití za denního svûtla. Fokusaãní ãoãky
poskytují koncentrovan˘ svûteln˘ svazek. Snadno aplikovatelné magnetické
snímaãe.

Stroboskopick˘ mûfiiã pfiedstihu zapalování
TLA012
Pro kontrolu a nastavení bodu záÏehu u motorÛ osobních/nákladních aut, zemû-
dûlsk˘ch strojÛ a u lodních motorÛ. Mûfií pfiedstih záÏehu v intervalu 0 - 60°.
Pro systémy s napûtím 12 V. Ochrana proti pfiepólování. Pfiesné mûfiení do 8000
ot/min. Odpojitelné ‰roubovitû vinuté pfiívodní kabely o délce 1m. Kovová skfiíÀ
odolná proti nárazu a pryÏov˘ ãelní kuÏel. V˘konná xenonová v˘bojka umoÏÀuje
pouÏití za denního svûtla. Fokusaãní ãoãky poskytují koncentrovan˘ svûteln˘
svazek. Snadno aplikovatelné magnetické snímaãe. Zabudovaná kontrolka.

Stroboskopy

âasování je provádûno buì v “lineárních jednotkách” nebo ve “stupních”
(úhlov˘ch) vzhledem k “horní úvrati” (TDC) pfii pohybu pístu (viz Obr. 1).

B.T.D.C = Pfied horní úvratí. Má-li ãasování “pfiedstih”, pak jiskra na svíãce
pfieskoãí dfiíve, neÏ píst dosáhne nejvy‰‰í polohu ve válci. Tak lze vyuÏít
celou energii v˘buchu smûsi ve válci.

T.D.C = V horní úvrati. Píst je v nejvy‰‰ím bodû ve válci.

A.T.D.C = Za horní úvratí. KdyÏ je ãasování “zpoÏdûné”, pfieskoãí jiskra
teprve potom, kdyÏ se píst ve válci zaãne pohybovat dolÛ.

B.T.D.C
Pfied horní úvratí

T.D.C
Horní úvraÈ

A.T.D.C
Za horní úvratí

PÍST

¤EMENICE

âASOVACÍ
ZNAâKY

HORNÍ ÚVRAË HORNÍ ÚVRAË
HORNÍ
ÚVRAË

UKAZATEL

Spou‰tûcí tlaãítko
Spou‰tûcí
tlaãítko

Svorky

Indukãní snímaã

Indukãní snímaã

Svorky

Stupnice
pfiedstihu

Rozmûry Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-503 Kã/ks

1100 x 400 810 g -7800K 794

âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
modelu 1 ks KEN-503 Kã/ks

AFT001 140 g -1100K 118

Kryt magnetick˘ ochrann˘ 
PouÏití v dílnách, pro ochranu karoserie pfii práci. Je vyroben z pevného PVC 
s mûkk˘m nosn˘m podkladem. Urãen k ochranû laku pfied po‰krábáním ãi jin˘m
mechanick˘m po‰kozením. Na kryt se upevÀuje pomocí magnetÛ. Pro
skladování je moÏno sloÏit kryt na ãtvrtinu délky.

Tester nemrznoucí
kapaliny
AFT001
Pro pouÏití na nemrznoucí
kapaliny na bázi etylen-
glykolu nebo metanolu.
Indikuje nejniÏ‰í teplotu, 
pfii které je systém chránûn
proti zamrznutí. Pevná
sklenûná trubice má
snadno ãitelnou stupnici. 
Lze pouÏít na horkém 
i studeném motoru.

NOVINKA
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Barva Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-503 Kã/ks

âervená 630 g -9010K 266
Zelená 630 g -9020K 266
âerná 630 g -9030K 266

Kanystry 
na palivo

Polyetylénové kanystry, urãeny
pro motorovou naftu, benzin, 
chemikálie a olej. 
Zabudovaná pevná 
vypou‰tûcí hubice.

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-503 Kã/ks

5 litrÛ 320 g -9100K 288
10 litrÛ 500 g -9120K 398
20 litrÛ 755 g -9140K 572

Kanystry kovové
Vyrobeny z oceli jakostního ãísla 
(swg) 16. Pro skladování a pfiepravu 
benzinu, motorové nafty, technického 
benzinu a motorového oleje. 
S pákov˘m bezpeãnostním 
utûsnûn˘m uzávûrem
a integrální rukojetí. 
Zevnû lakovány, uvnitfi 
fosfátovány.

Testovány podle DIN 7274, 
vyhovují UN, tfiída 3.

Kovové hubice pro kovové kanistry

20 litrÛ

10 litrÛ

Kanystr kovov˘
Vyroben z jakostní oceli, 
povrch má povlak 
z epoxidové pryskyfii-
ce.Dodáváme s flexi-
bilní odvûtranou po-
lyetylénovou hubicí.
Pro skladování
a pfiepravu lako-
vého benzinu.

Testován podle
DIN 7274, vyhovuje 
UN, tfiída 3.

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-503 Kã/ks

10ltr 1.90k g -9200K 950

Délka Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

4 m -8240K 746

Délka Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

3.6m -8220K 266

Popis Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

Trojúhelník -8400K 244v˘straÏn˘

Kanystry 
na palivo

Pro pfiepravu a skladování benzinu, lihu a motorové nafty. 
Mají schválení UN, vyhovují
pfiedpisÛm pro plastové 
kanistry

S.I. 1982/630 Petroleum
Spirit Plastic Container
Regulations 1982.
Dodáváme ve 3 barvách: 

âervená: pro olovnaté palivo.

Zelená: pro bezolovnaté
palivo.

âerná: pro motorovou naftu.

Lano taÏné 2000 kg
Model TRP200
Pozinkovan˘ ocelov˘ bezpeãnostní hák.
Smyãka na jednom konci. Vyrobeno 
z houÏevnatého, dobfie viditelného
polypropylénu.  
Vyrobeno podle BS AU 187 1983. 

Trojúhelník fluorescenãní v˘straÏn˘ 
Vyroben z plastu ABS. Jeho jednoduchá skládací
konstrukce kombinuje masivní ãtyfibodovou základnu 
s pryÏov˘mi noÏkami a vysoce viditeln˘ v˘straÏn˘
trojúhelník, kter˘ vyhovuje
evropské normû ECE R27
a byl testován podle spe-
cifikací E1. 
Dodáváme v nízkopro-
filovém plastovém pouzdfie.

Lano taÏné  
profesionální 4000 kg
Model TRE400
Dva pozinkované ocelové bezpeãnostní háky.
Lano s vetkan˘mi pryÏov˘mi vlákny jádro
minimalizuje moÏnost pfietrÏení.
Pro‰ívaná tkanina.  
Vyrobeno podle BS AU 187 1983. 

Klíã na kola
teleskopick˘

Vyroben ze zápustkovû kované chromvanadiové oceli. Dodáváme 
s oboustrann˘m klíãem s vnitfiním ‰estihranem 17/19 mm, kter˘ se bude
hodit na vût‰inu matic na kolech automobilÛ. MÛÏe b˘t pouÏit s libovoln˘m
jin˘m obdobn˘m nástrojem se ãtyfihranem 1/2”. Lze jej vysunout na 500 mm
a získat tak maximální pákov˘ efekt. Má schválení GS a TUV.

Rozmûry Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks SEN-503 Kã/ks

17/19 mm 1.00 kg -9000K 278

Objem Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

5 & 10 litrÛ -9300K 412
20 litrÛ -9320K 412

Objem Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

5 litrÛ -9270K 752
10 litrÛ -9260K 798
20 litrÛ -9250K 876

5 litrÛ

ROZ·Í¤EN¯
SORTIMENT

max.

20
LITRÒ

max.

2200
LITRÒ

1100
LITRÒ

55
LITRÒ
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V˘kon Objednací kód Cena
SEN-503 Kã/ks

0 - 7 bar -5350K 318

Hustilka noÏní
jednoválcová

Ocelov˘ válec, manometr s pfiednastavením, pedál s pryÏovou
stupaãkou. Standardní násuvná koncovka, hadice o délce
60 cm jednopístová.
V˘kon: 0 - 7 bar/0 - 7 kg/cm2

(0 - 100 psi).

Minikompresor
/ manometr

Kompresor pro hu‰tûní pneumatik
K hu‰tûní pneumatik, nafukovacích matrací, ãlunÛ,
sportovního náfiadí a jin˘ch nahustiteln˘ch v˘robkÛ.
Dodáváme s 3 metry dlouh˘m kabelem, zástrãkou do 12 V
zapalovaãe cigaret v autû, koncovkami a redukcemi.
Manometr má dvû stupnice s údaji v lb/in2 (=psi) a kg/cm2. 
Maximální hodnota na stupnici 300 psi.

Koncovka pro hu‰tûní pneu
z vnûj‰ího zdroje vzduchu

Pfiístroj na hu‰tûní pneumatik se stupnicí
do 170 psi (12 bar). 
Proti náhodnému úderu je manometr chránûn 
pryÏov˘m tlumiãem nárazÛ.

Napûtí Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

12 V -2500K 624

Dûlení stupnice Objednací kód Cena
KEN-503 Kã/ks

mm, 1/32” -8450K 90

Mûfiiã hloubky bûhounu pneumatiky
Tento praktick˘ mûfiiã hloubky bûhounu pneumatiky má stupnici
cejchovanou v milimetrech a 1/32”. Má klips pro zavû‰ení na klopu
kapsy.

Koncovka pro hu‰tûní pneumatik De Luxe
s manometrem
V zájmu bezpeãnosti je tfieba kontrolovat tlak v pneumatikách minimálnû
jedenkrát za t˘den.
Tento manometr má dlouhé tûlo a je ideálnû vhodn˘ pro osobní,
dodávková, nákladní auta, vybavení budov apod.
Jeho konstrukce je velmi robustní. Maximální údaj
tlaku na jeho stupnici je 120 psi (8.2 bar).

Koncovka pro hu‰tûní pneumatik z vnûj‰ího zdroje
vzduchu s manometrem
Tato nasunovací koncovka pro hu‰tûní pneumatik má robustní 
konstrukci a integrovan˘ dobfie ãiteln˘ manometr pro rozsah tlakÛ 
10 - 120 psi (0.7 - 8.2 bar).

Maximální údaj Objednací kód Cena
tlaku na stupnici KEN-503 Kã/ks

120 psi -8430K 522

Maximální údaj Objednací kód Cena
tlaku na stupnici KEN-503 Kã/ks

120 psi -8520K 1190

Manometr tuÏkov˘ pro pneumatiky
Tento násuvn˘ manometr je vhodn˘ pro osobní, uÏitková a lehká nákladní
vozidla, kde je zapotfiebí mûfiit tlak do 120 psi (8.2 bar). Je vyroben 
z chromované mosazi a má klips pro zavû‰ení na klopu kapsy.

Maximální údaj Objednací kód Cena
tlaku na stupnici KEN-503 Kã/ks

120 psi -8460K 128

Maximální údaj Objednací kód Cena
tlaku na stupnici KEN-503 Kã/ks

170 psi -8480K 1434

NOVINKA
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Sekáã pÛlkulat˘
Pro sekání dráÏek v betonov˘ch podlahách.

Ploché sekáãe
Urãeny pro sekání mûkk˘ch ocelí a cihlového zdiva.

Sekáãe z chromvanadiové oceli

Vyrobeny z vysoce kvalitní osmihranné chromvanadiové oceli podle
BS 3066. Mají brou‰ené bfiity.
Na cihlové a jiné zdivo, studené kovy apod.

Sady ploch˘ch sekáãÛ
Poãet Obsah Objednací kód Cena

ks (mm) KEN-505 Kã/ks
3 6 x 150, 12 x 200 & 18 x 255 -7150K 284
3 12 x 150, 18 x 200 & 25 x 255 -7160K 436

Seekáã kfiíÏov˘
Pro sekání dráÏek v cihlovém zdivu.

Sekáã s diamantov˘m hrotem
Pro sekání dráÏek v cihlovém zdivu.

·ífika x délka Osmihran Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-505 Kã/ks
6 x 100 6 -1600K 56
6 x 150 6 -1620K 48
9 x 125 6 -2410K 58
9 x 150 6 -2460K 58

12 x 150 9 -3220K 58
12 x 200 9 -3240K 70
12 x 255 9 -3260K 84
12 x 305 9 -3280K 108
16 x 150 12 -4020K 86
16 x 200 12 -4040K 92
18 x 200 16 -4840K 138
18 x 230 16 -4850K 144
18 x 255 16 -4860K 158
18 x 305 16 -4870K 178
18 x 455 16 -4890K 244
25 x 200 22 -6440K 206
25 x 230 22 -6450K 216
25 x 255 22 -6460K 232
25 x 305 22 -6470K 262
25 x 355 22 -6480K 286
25 x 455 22 -6490K 342

·ífika x délka Osmihran Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-505 Kã/ks
6 x 150 12 -6620K 120

18 x 200 18 -6640K 208

·ífika x délka Osmihran Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-505 Kã/ks
6 x 150 12 -6720K 120
9 x 200 18 -6740K 208

·ífika x délka Osmihran Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-505 Kã/ks

8 x 200 18 -6840K 208

Sekáã s prodlouÏen˘m hrotem
Zkosen˘ na jedné stranû, k odstraÀování nadbyteãného zdiva
a obkladaãské práce.

Sekáã na ãi‰tûní cihlov˘ch spár 
K odstraÀování cementové malty ze spár mezi cihlami.

·ífika x délka Osmihran Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-505 Kã/ks

75 x 218 18 -7030K 342
100 x 249 22 -7040K 388

Sekáãe na zdivo
Pro ‰típání cihel.

·ífika x délka Osmihran Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-505 Kã/ks

56 x 230 16 -7120K 214

Sekáãe na podlahu
Pro páãení podlahov˘ch prken a jejich sekání na men‰í ãásti
pro následující vytahování. 

·ífika x délka Osmihran Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-505 Kã/ks

50 x 212 18 -6920K 632
62 x 212 22 -6930K 858

·ífika x délka Osmihran Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-505 Kã/ks

5 x 255 16 -7100K 194

Sada sekáãÛ 
a prÛbojníkÛ

Vyrobena z vysoce kvalitní chromvanadiové oceli.
Obsah: 
Vytahovaãe kolíkÛ/závlaãek:
3/16” x 6”, 3/32” x 41/4”, 1/8” x 43/4”, 3/16” x 51/4” a 1/4” x 53/4”. 
DÛlkovaãe: 
5/32” x 5”.
Sekáãe:
1/2” x 6”, 5/8” x 61/2”, 3/4” x 71/2” a 7/8” x 8”. 
KuÏelové prÛbojníky:
3/16” x 10”, 7/32” x 10”, 5/16” x 10” a 3/8” x 10”.P

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks YMT-505 Kã/ks

14 Sekáãe a prÛbojníky -9010K 1432

14
ks
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Sochory a páãidla
Jsou vyrobeny z tepelnû zpracované uhlíkové oceli.
Jsou vhodné pro rozebírání dfievûn˘ch konstrukcí,
otevírání dfievûn˘ch beden a vytahování hfiebíkÛ
(podle typu páãidla).

Kombinovaná páãidla 
Pro bûÏné demontáÏní práce a odbedÀování v ‰iroké fiadû
prÛmyslov˘ch odvûtví.

Rukojeti ochranné 
Tvarované plastové rukojeti jsou
odolné proti nárazu a chrání
va‰e ruce pfied zranûním.
Jsou vhodné pro osmi-
hranné sekáãe.

Pro osmihran Délka Objednací kód Cena
o rozmûru (mm) KEN-505 Kã/ks

13 mm 120 -9040K 134
16 mm 120 -9050K 134
19 mm 120 -9060K 134
22 mm 120 -9070K 134

Délka Objednací kód Cena
KEN-505 Kã/ks

450 mm -7180K 104
600 mm -7240K 172
750 mm -7300K 204

Pááãidla Super Lever
Víceúãelová. Lze je pouÏít k vytahování hfiebíkÛ, jako sochory, páãidla, 

nebo k teslování.

Sady páãidel
Obsahují jeden sochor a jedno páãidlo.

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks KEN-505 Kã/ks

2 Sochor 450 mm -8750K 200Páãidlo 325 mm

2 Sochor 600 mm -8760K 272Páãidlo 375 mm

Délka Objednací kód Cena
x ‰ífika KEN-505 Kã/ks

325 x 33 mm -8200K 92
375 x 33 mm -8250K 98

Páãidla s dlátem a hrotem 
Pro tûÏké práce.

Páãidla s hroty 
Pro nároãné demontáÏní práce.

Délka Objednací kód Cena
x ‰ífika KEN-505 Kã/ks

900 x 25 mm -7690K 588
1200 x 25 mm -7720K 702
1500 x 32 mm -7750K 998

Délka Objednací kód Cena
x ‰ífika KEN-505 Kã/ks

900 x 25 mm -7360K 552
1200 x 28 mm -7480K 750
1500 x 32 mm -7600K 962

·ífika x Délka Osmihran Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-505 Kã/ks

25 x 200 18 -6860K 602
38 x 200 18 -6870K 620

V˘mûnné bfiity
Pro zednická dláta a kladiva.

Typ hfiebenu ·ífika Objednací kód Cena
(mm) KEN-505 Kã/100 ks

·irok˘/hrub˘ 25 -9130K 1536
38 -9140K 2302

Hladk˘/pro otesávání 25 -9230K 1486
38 -9240K 2410

Sekáãe zednické 
s v˘mûnn˘mi bfiity

Jsou vyrobeny z tepelnû zpracované uhlíkové oceli.
K sekání do zdiva a v‰eobecné zednické práce. 
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Délka Objednací kód Cena
x ‰ífika KEN-505 Kã/ks

150 x 10 mm -8400K 102
300 x 13 mm -8420K 138
450 x 16 mm -8440K 214

Pááãidla se zahnut˘m bfiitem
Zahnut˘ bfiit umoÏÀuje vût‰í zdvih pfii páãení.

Délka Objednací kód Cena
x ‰ífika KEN-505 Kã/ks

300 x 10 mm -8340K 350
450 x 13 mm -8360K 482
600 x 13 mm -8380K 526

Páãidla 
Heavy Duty

Jsou vyrobena z kované uhlíkové tepelnû zpracované oceli a mají  brou-
‰ené ‰piãky. Toto tradiãní konstrukãní fie‰ení je vhodné pro fiemeslníky 
v kaÏdém oboru.
Páãidla 
s oblou hlavou
Pro práci 
ve stísnûn˘ch
prostorách.

Sady páãidel

Délka Objednací kód Cena
x ‰ífika KEN-505 Kã/ks

300 x 10 mm -8300K 360
450 x 13 mm -8320K 482

Délka Objednací kód Cena
x prÛfiez KEN-505 Kã/ks

400 x 16 mm -8520K 180
600 x 20 mm -8560K 304

Typ s vyhnut˘m dlátem
Zahnut˘ bfiit umoÏÀuje vût‰í zdvih pfii páãení.

Sada páãidel s oblou hlavou

Sada páãidel s vyhnut˘m dlátem

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks KEN-505 Kã/ks

Páãidlo 150 mm s oblou hlavou 
3 Páãidlo 300 mm s oblou hlavou -8780K 446

Páãidlo 450 mm s oblou hlavou

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks KEN-505 Kã/ks

2
Páãidlo 400 mm s vyhnut˘m dlátem

-8770K 526Páãidlo 600 mm s vyhnut˘m dlátem

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks KEN-505 Kã/ks

Pfiímé 300 mm 
3 Zahnuté 300 mm -8330K 1244

Zahnuté 450 mm

2 Zahnuté 450 mm -8390K 1070Zahnuté 600 mm

Páãidla s plastovou rukojetí
Jsou vyrobena z kované ãtyfihranné uhlíkové tepelnû zpracova-
né oceli, s brou‰en˘mi bfiity. Tato páãidla mají  plastové rukojeti
odolné proti nárazu, které umoÏÀují pohodlnûj‰í  a bezpeãnûj‰í
uchopení a drÏení. Rukojeti jsou odolné proti kyselinám a olejÛm.
Páãidla jsou vhodná pro ‰irok˘ rozsah bûÏn˘ch aplikací v balicí
technice, automobilovém prÛmyslu, údrÏbû a montáÏi. Vhodné pro vût‰inu
fiemeslníkÛ. Vyrobena podle norem UUSS  AANNSSII  SSttaannddaarrddss.

Páãidla s rovn˘m bfiitem
Pro bûÏné pouÏití.

Vodováhy
Vodováha pro stavebníky
Tlakovû lité hliníkové tûlo s frézovanou mûfiicí plochou
pro dosaÏení max. pfiesnosti. 1 vertikální a 1 horizon-
tální libela pro mûfiení v normální a otoãené poloze.
Tato vodováha je velmi oblíbená u le‰enáfiÛ. V dodávce
je zahrnut koÏen˘ pás s kapsou.
Pfiesnost: 1.0 mm/m, celková délka: 250 mm (10”).

Malá vodováha
Tato vodováha je vyrobena z plastu odolného proti
opotfiebení. Je opatfiena háãky pro ‰ÀÛru pro bez-
peãné drÏení a klip-
sem pro povû‰ení 
na klopu kapsy.
Celková délka:
75 mm (3”),
prÛmûr 13 mm (1/2”).

Délka Typ Objednací kód Cena
KEN-510 Kã/ks

250 mm (10”) Standardní -0100K 202
250 mm (10”) Magnetická -0160K 230

PrÛmûr Objednací kód Cena
KEN-510 Kã/ks

32 mm -2100K 26

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-510 Kã/ks

75 mm (3”) -2400K 26

Typ Objednací kód Cena
KEN-510 Kã/ks

Malá -2800K 92
Velká -2820K 116

Magnetická vodováha na sloupy
Tato speciální vodováha je vyrobena 
z plastu odolného proti opotfiebení.
Díky konstrukci vodováhy je moÏné
mûfiit jak sloupy ãtyfihranné, tak i sloupy
kulaté. Na pravoúhlé desce jsou dvû 
vodorovné libely a jedna svislá libela
s lícujícími magnety a 1 integrovaná elastická
upevÀovací páska pro nemagnetické materiály. 
Pfiesnost: 1.0 mm/m

Malá: 75 mm x 125 mm (3” x 5”)
Velká: 85 mm x 140 mm (33/8” x 51/2”) 

Vodováha kulatá/kruhová
Je vyrobena z pevného plastu odolného proti opotfiebení. MÛÏe b˘t volnû
postavena nebo pfiipevnûna k povrchu. V‰estranná kruhová vodováha
okamÏitû ukáÏe vodorovnou polohu ve v‰ech smûrech.  
Rozmûry: prÛmûr základny: 50 mm (2”),
prÛmûr vodováhy 32 mm (11/4”),
v˘‰ka 16 mm (5/8”).

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Vodováha

S magnetickou základnou. Vyrobena z plastu ABS odolného proti nárazÛm. Tfii libely: vodorovná, svislá a pod úhlem 45°. 
Pfiesnost: 1 mm/1000 mm.

Celková Poãet  Objednací kód Cena
délka (mm) libel SEN-510 Kã/ks

610 (24”) 3 -2240K 146

Vodováha na nosníky
Vyrobena z plastu ABS odolného proti nárazÛm. Tfii libely: vodorovná, svislá a pod úhlem 45°.

Horní plocha s metrickou a imperiální stupnicí.
Pfiesnost: 1 mm/1000 mm.

Vodováha

Pro prÛmyslové pouÏití - se dvûma velmi pfiesnû nastaven˘mi libelami: vodorovnou a sklonûnou. Obû jsou odolné proti
nárazu. Pfiesnost: 1 mm na metr. Tlakovû lité pozinkované tûleso se smaltovan˘m povrchem. Klínová dráÏka na základnû.

Délka Poãet Objednací kód Cena
(mm) libel KEN-510 Kã/ks

230 (9”) 2 -0090K 198

Vodováhy na duté profily
Vodováhy prÛmyslové kvality se tfiemi v továrnû nastaven˘mi libelami
- vodorovnou a dvûma svisl˘mi. Hliníkové tûlo s jednou frézovanou
pracovní plochou. Povrch s povlakem z prá‰kového kovu.
Na obou koncích ochranné pryÏové ãepiãky. Otvor pro zavû‰ení.
Pfiesnost: 0.75 mm/metr.

Celková Poãet  Objednací kód Cena
délka (mm) libel KEN-510 Kã/ks

600 (24”) 3 -0240K 188
900 (36”) 3 -0360K 254

1000 (40”) 3 -0400K 284
1200 (48”) 3 -0480K 334
1800 (72”) 3 -0720K 554

Vodováhy na nosníky
Vodováhy prÛmyslové kvality se tfiemi velmi pfiesnû nastaven˘mi libelami - vodorovnou a dvûma svisl˘mi. Hliníkové tûlo,
povrch s povlakem z prá‰kového kovu. Pfiesnost: 0.75  mm/metr. S metrickou a imperiální stupnicí na horní plo‰e.

Celková Poãet  Objednací kód Cena
délka (mm) libel KEN-510 Kã/ks

300 (12”) 2 -1120K 148
600 (24”) 3 -1240K 212
900 (36”) 3 -1360K 288

1000 (40”) 3 -1400K 314
1200 (48”) 3 -1480K 372

Vodováha 
profesionální

Tûlo z extrudovaného hliníku o rozmûrech 610 mm/24”, povrch s povlakem z prá‰kového kovu, tfii dobfie viditelné libely: vodorovná,
svislá a pod úhlem 45°.  Dvû pogumované rukojeti, dvû frézované pracovní plochy. 
Pfiesnost: 0.5  mm/metr.

Celková Poãet  Objednací kód Cena
délka (mm) libel KEN-510 Kã/ks

610 (24”) 3 -3240K 582

Délka Poãet Objednací kód Cena
(mm) libel SEN-510 Kã/ks

230 (9”) 3 -2090K 70

OCHRANNÉ
P¤ILBY

SKUPINA

Viz 957
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LÏíce zednická oblá
Hladká dfievûná rukojeÈ lond˘nského 
typu se zaoblen˘m koncem
a s integrální stopkou.

LÏÏííce zednická se ‰irokou patkou
·ífika patky 11”. Hladká dfievûná rukojeÈ
lond˘nského typu se zaoblen˘m 
koncem a s integrální stopkou.

LÏíce zednické 
profesionální 
Le‰tûné lÏíce z vysokouhlíkové kalené a tem-
perované oceli, vpfiedu zúÏené pro zachování
potfiebné tuhosti. RukojeÈ svírá velk˘ úhel se
lÏící pro lep‰í ovládání a ochranu kloubÛ
prstÛ. Pfiesazen˘ chromovan˘ krou-
Ïek zaji‰Èuje upevnûní kovaní stop-
ky v rukojeti.
LÏíce zednická trojúhelníková
Hladká dfievûná rukojeÈ 
lond˘nského typu 
s integrální stopkou.

Celková ·ífika Objednací kód Cena
délka (mm) KEN-512 Kã/ks

150 mm (6”) 75 -0020K 252

Typ lÏíce Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-512 Kã/ks 

Lond˘nsk˘ typ 280 -0330K 1926
S ocelovou ãepiãkou 255 -0360K 2118
a s prÛchozí stopkou 280 -0370K 2118

Celková ·ífika Objednací kód Cena
délka (mm) SEN-512 Kã/ks

150 mm (6”) 75 -0020K 66

Celková Typ Objednací kód Cena
délka SEN-512 Kã/ks

280 mm (11”) Lond˘nsk˘ -0060K 100

Celková délka ·ífika Objednací kód Cena
(mm) SEN-512 Kã/ks

180 mm (7”) 90 -0040K 34

LÏíce zednická
Úzká patka. âepiãka na konci dfievûné
rukojeti s prÛchozí stopkou zabraÀuje
roz‰típnutí rukojeti pfii vyrovnávání 
cihel do roviny pfiiklepáváním. 
Hladká dfievûná rukojeÈ 
lond˘nského typu 
s integrální stopkou. 

LÏíce zednická 
Hladká kulatá dfievûná rukojeÈ
lond˘nského typu s integrální stopkou.
LÏíce je vyrobena z vysokouhlíkové temperované
a kalené oceli, má brou‰en˘ a le‰tûn˘m povrch.
Vpfiedu je zúÏená pro zachování potfiebné
tuhosti aÏ ke ‰piãce. Le‰tûná a lakovaná
rukojeÈ svírá velk˘ úhel se lÏící pro lep‰í
vyváÏení, snadnûj‰í ovládání a och-
ranu kloubÛ prstÛ. 
Chromované kování na rukojeti. 
Stopka z kované oceli je pevnû
usazena v rukojeti, coÏ zabraÀuje
kroucení lÏíce proti rukojeti.

Celková délka ·ífika Objednací kód Cena
(mm) KEN-512 Kã/ks

180 mm (7”) 90 -0040K 276

LÏíce zednická oblá
Hladká dfievûná rukojeÈ lond˘nského 
typu se zaoblen˘m koncem
a s integrální stopkou.

Spárovaãka
K zaoblování spár mezi cihlami.
Hladká dfievûná rukojeÈ 
lond˘nského typu 
s integrální stopkou.

Míchaãky
K míchání sádry, betonové smûsi, plnidel,
epoxidov˘ch pryskyfiic, emulzních nátûrÛ 
a lepidel na tapety. 
Míchací vfieteno musí b˘t dokonale 
ponofiem pfied zaãátkem míchání.

Hfiídel pro men‰í zatíÏení 
·estihran 8 mm.
Celková délka 400 mm.

Hfiídel pro vût‰í zatíÏení 
·estihran 12  mm.
Celková délka 600 mm.

Rozmûry Objednací kód Cena
(mm) KEN-512 Kã/ks

150 x 12 -0420K 100

Hfiídel Objednací kód Cena
KEN-512 Kã/ks

Pro men‰í zatíÏení -2780K 182
Pro vût‰í zatíÏení -2800K 250

Celková ·ífika Objednací kód Cena
délka (mm) KEN-512 Kã/ks

280 mm (11”) 140 -0060K 548

LÏíce zednická profesionální  
LÏíce je vyrobena z temperované a kalené oceli
s vysok˘m obsahem uhlíku, má brou‰en˘
a le‰tûn˘ povrch. Vpfiedu je zúÏená
k zachování potfiebné tuhosti aÏ ke
‰piãce. Le‰tûná a lakovaná rukojeÈ
svírá se lÏící velk˘ úhel pro lep‰í
vyváÏení, snadnûj‰í ovládání
a ochranu kloubÛ prstÛ.
Stopka je pevnû usazena 
v rukojeti, coÏ zabraÀuje uvol-
nûní lÏíce v rukojeti. Hladká
dfievûná rukojeÈ lond˘nského
typu se zaoble-
n˘m koncem
a s integrální 
stopkou.
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Rozmûry Hmotnost Objednací kód Cena
stûrky 10 ks KEN-512 Kã/ks

270 x 110 mm 190 g -0400K 136

·ÀÛra zednická
Konstrukãní kvalita. PouÏívá se 
se zednick˘mi hfiebíky 
a olovnicemi.

Olovnice
Má povlak z epoxidové
pryskyfiice odolné
proti korozi a mo-
saznou ‰roubo-
vou ãepiãku.
Pro stanovení
svislé pfiímky bez
pouÏití vodováhy.

Délka Objednací kód Cena
KEN-512 Kã/ks

18 m (60’) -2180K 66

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-512 Kã/ks

280 mm (11”) -0100K 176

Hrany zednické hliníkové 

Vyrobeny z eloxovaného hliníku. Jedna strana
zúÏená, druhá pfiímá. Lehké a odolné proti korozi.

Latû zednické stahovací 

K uhlazování velk˘ch omítnut˘ch ploch, odstraÀování
a k identifikaci celkov˘ch nerovností. Jsou vyrobeny
z lehkého eloxovaného hliníku. Mají dvû rukojeti
a taÏen˘ povrch. Pro finální úpravu povrchu omítky.

Rozmûry Objednací kód Cena
KEN-512 Kã/ks

300 x 300 mm -0920K 462(12” x 12”)

Hladítko 
zednické

RukojeÈ ergonometrického tvaru s hliníkov˘m
pfiídrÏn˘m tûlem a jednou stopkou upevnûnou
v rukojeti. Konstrukce se ‰esti kfiíÏovû umístûn˘mi
n˘ty, které nedrhnou o povrch.
Pro kladení a koneãnou úpravu omítky.
Vyrobeno podle pfiísn˘ch norem pfied pokláda-
n˘ch v dne‰ním podnikání.

Délka ·ífika (mm) Objednací kód Cena
KEN-512 Kã/ks

2.0 m (79”) 95 -1040K 1804

Délka ·ífika (mm) Objednací kód Cena
KEN-512 Kã/ks

1.2 m (4’) 120 (43/4”) -0800K 1438

Rozmûry Objednací kód Cena
KEN-512 Kã/pár

150 mm (6”) -2160K 90

Hladítko zednické
Lehké hliníkové hladítko, které zabraÀuje
‘utrhávání’ omítky. Demontovatelná dfievûná
rukojeÈ s pohodln˘m mûkk˘m krouÏkem.
NavrÏena ke sníÏení únavy osoby pfii dlouho-
dobém pouÏívání.
Vyrobeno podle 
pfiísn˘ch norem
pfiedpoklá-
dán˘ch 
v dne‰ním 
podnikání.

Hfiebíky zednické
Zednické hfiebíky v konstrukãní
kvalitû, praktické, pochromované.
Dodáváme v párech. Jsou
pouÏívány se zednickou ‰ÀÛrou 
k vytvofiení vodorovné pfiímky pro
kladení cihel do vodorovné polohy.

Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-512 Kã/ks

155 g -2050K 128
310 g -2100K 158

Hladítko zednické
RukojeÈ ergonometrického tvaru
s jednou stopkou a ‰esti kfiíÏovû
umístûn˘mi zapu‰tûn˘mi a zavafien˘mi n˘ty pro
pfiesné vedení lÏíce. LÏíce je vyrobena z kalené 
a temperované oceli.

Hladítko zednické
Je upevnûno k rukojeti jedním ‰roubem. 
K ochranû proti korozi je pozinkováno. 
Základna z legovaného 
hliníku. Vysoce 
le‰tûná do 
zrcadlového 
lesku.

Rozmûry Objednací kód Cena
SEN-512 Kã/ks

265 x 265 mm -0920K 228(101/2” 101/2”)

Celková Objednací kód Cena
délka SEN-512 Kã/ks

280 mm (11”) -0100K 104

Rozmûry Objednací kód Cena
KEN-512 Kã/ks

290 x 100 mm -0950K 408(111/2” x 4”)

Hladítko zednické
dfievûné

Vyrobeno z vybraného dfieva. K vytváfiení pískového
povrchu pfii nahazování betonu nebo omítky.

Vyrobeno podle pfiísn˘ch norem pfiedpokládán˘ch 
v dne‰ním podnikání.

Stûrka na lepidlo
Kvalitní lisovaná tvarovaná rukojeÈ. Velká základna
s dvûma hranami s hrubou rozteãí zubÛ a dvûma
hranami s jemnou rozteãí zubÛ. 
Pro v‰echna lepidla na dlaÏdice a koberce.
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Kle‰tû krimpovací neizolované na konektory
TCU 016
Elektricky neizolované kle‰tû na krimpování koncovek kabelÛ, s ráãno-
v˘m krimpovacím mechanizmem a nastaviteln˘m krimpovacím tlakem.
âelisti z uhlíkové oceli, chemicky ãernûn˘ povrch a rukojeti z PVC. 
Zpracovávané prÛmûry: 
DIN 1 - 2, 6, 10 a 16 mm. 
AWG 14, 10, 8 a 6.

Kle‰tû krimpovací modulární
MCT 008
Modulární krimpovací kle‰tû s bfiity pro stfiíhání a odizolování drátÛ. 
Vyrobeny z kalené a temperované uhlíkové oceli.
âelisti z temperované oceli, s chemicky ãernûn˘m
povrchem. Rukojeti z PVC. 
Zpracovávané prÛmûry: 
8P8C/RJ-45, 6P/RJ-12, 
RJ-11 a 6P2C. 

Kle‰tû krimpovací neizolované na konektory
TCU 006
Elektricky neizolované kle‰tû na krimpování konektorov˘ch
spojÛ s ráãnov˘m krimpovacím mechanizmem a nastavitel-
n˘m krimpovacím tlakem. âelisti z uhlíkové oceli, chemicky
ãernûn˘ povrch a rukojeti z PVC. 
·ífika krimpovací plochy: 6.3  mm.
Zpracovávané prÛmûry: 0.5 - 1.0, 1.0 - 2.5 
a 4.0 - 6.0 mm·.

Kle‰tû krimpovací izolované na kabelová oka 
TCI 006
Elektricky izolované kle‰tû na krimpování koncovek kabelÛ, s ráãnov˘m
krimpovacím mechanizmem a barevnû kódovan˘mi ãelistmi a pfiedvole-
n˘m krimpovacím tlakem pro pfiesné krimpování. âelisti z kalené a tem-
perované uhlíkové oceli, chemicky ãernûn˘ povrch a rukojeti z PVC. 
Zpracovávané prÛmûry: 
âervené: 0.5 - 1.5 mm·, 
AWG 20 - 16. 
Modré: 2.5 mm·, AWG 14. 
Îluté: 4.0 - 6.0 mm·, 
AWG 12 - 10.

Kle‰tû krimpovací na koaxiální kabely
TCC 008
Krimpovací kle‰tû na koaxiání kabely s ráãnov˘m krimpovacím mechanizmem a nas-
taviteln˘m krimpovacím tlakem. âelisti z uhlíkové oceli, chemicky ãernûn˘ povrch
a rukojeti z PVC. Vhodné pro kabel RG: 6, 58, 59 a 62. 
6-hranná upevÀovací trubiãka: 1.72, 2.5, 
5.4, 6.48 a 8.22 mm.

Kle‰tû krimpovací 
na prÛchodky

Kle‰tû na krimpování prÛchodek s ráãnov˘m krimpovacím mechanizmem
a nastaviteln˘m krimpovacím tlakem. âelisti z uhlíkové oceli, chemicky
ãernûn˘ povrch a rukojeti z PVC.

TCF 004
Zpracovávané prÛmûry: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5 a 4 mm·. 
AWG 20, 18, 17, 16, 13 a 11.
TCF 016
Zpracovávané prÛmûry: 6, 
10 a 16 mm·. AWG 10, 8 a 6.

CRIMP
TYPE

âíslo modelu Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

TCF004 -5200K 988
TCF016 -5210K 986

Náhradní ãelisti -6200K 482

âíslo modelu Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

TCI006 -5220K 988
Náhradní ãelisti -6220K 484

âíslo modelu Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

TCC008 -5340K 988
Náhradní ãelisti -6340K 526

âíslo modelu Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

TCU016 -5420K 1158
Náhradní ãelisti -6420K 730

âíslo modelu Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

TCI006 -5400K 1014
Náhradní ãelisti -6400K 526

âíslo modelu Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

TMCT008 -5460K 1076

POPIS âELISTÍ

POPIS âELISTÍ POPIS âELISTÍ

POPIS âELISTÍ
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NÁ¤ADÍ KRIMPOVACÍ
SKUPINA

515

Náhradní ãelisti
Pro krimpovací kle‰tû Kennedy s ráãnov˘m mechanizmem.POPIS âELISTÍPOPIS âELISTÍ

POPIS âELISTÍ

Typ krimpovací ãelisti Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

Na prÛchodky -6200K 482
Na izolované svorky 
0.5 mm2 - 6.0 mm2 -6220K 484

Na izolované svorky 
0.6 mm2 - 16 mm2 -6300K 484

Na neizolované svorky 
0.5 mm2 - 6.0 mm2 -6400K 526

C RIMP TYPE

CRIMP TYPE

CRIMP TYPE

Kle‰tû krimpovací 
s v˘mûnn˘mi ãelistmi

Model TCK 005
Krimpovací kle‰tû s ráãnov˘m krimpovacím mechanizmem a nastaviteln˘m krimpovacím tlakem. Pût párÛ v˘mûnn˘ch ãelistí z kalené a tempe-
rované uhlíkové oceli s chemicky ãernûn˘m povrchem pro kabelové koncovky, konektory, zdífiky a prÛchodky. Dodáváme v robustním kuffiíku.

âíslo Objednací kód Cena
v˘robku KEN-515 Kã/ks

TCK 005 -5500K 2682

Kle‰tû krimpovací Heavy Duty
Model TCU 095
Robustní krimpovací kle‰tû pro neizolované svorky. Jsou vyrobeny z taÏné litiny a mají ãelisti z nástrojové oceli.
Rozsah pouÏití: kabelová oka: 10 mm - 95 mm. Hliník AWG do 4/0. Mûì 8WG do 250 MCM.

âíslo modelu Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

TCU095 -5440K 3688
Náhradní ãelisti -6440K 1206

POPIS âELISTÍ

POPIS âELISTÍ
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standardní
Odolné, levné mûdûné nebo mosazné kabelové koncovky. Vyrábûny jako jednotlivé jednopólové koncovky. Elektrolyticky pocínované k ochranû proti
korozi. Izolaãní barevnû kódované návleãky s roz‰ífien˘m koncem. V‰echny rozpojovací koncovky jsou dodávány s antivibraãní mûdûnou objímkou.

Typ Barva Rozmûr koncovky Poãet ks Objednací kód Cena
(mm) v balení KEN-515 Kã/balení

Oko âervená 3.0 100 -2400K 94
Oko âervená 3.7 100 -2410K 94
Oko âervená 4.0 100 -2420K 104
Oko âervená 5.0 100 -2430K 104
Oko âervená 6.0 100 -2440K 142
Oko âervená 8.0 100 -2450K 142
Oko âervená 10.0 100 -2460K 198
Oko Modrá 3.0 100 -2500K 114
Oko Modrá 3.7 100 -2510K 114
Oko Modrá 4.0 100 -2520K 114
Oko Modrá 5.0 100 -2530K 114
Oko Modrá 6.0 100 -2540K 150
Oko Modrá 8.0 100 -2550K 156
Oko Modrá 10.0 100 -2560K 198
Oko Modrá 12.0 100 -2570K 352
Oko Îlutá 3.0 100 -2600K 170
Oko Îlutá 4.0 100 -2620K 170
Oko Îlutá 5.0 100 -2630K 188
Oko Îlutá 6.0 100 -2640K 248
Oko Îlutá 8.0 100 -2650K 262
Oko Îlutá 10.0 100 -2660K 262
Oko Îlutá 12.0 100 -2670K 360

Typ Barva Rozmûry (mm) Poãet ks Objednací kód Cena
PrÛmûr x délka v balení KEN-515 Kã/balení

NoÏov˘ âervená 2.3 x 10.4 100 -2000K 130
NoÏov˘ âervená 1.9 x 18.4 100 -2010K 140
NoÏov˘ Modrá 2.8 x 9.0 100 -2050K 128
NoÏov˘ Modrá 2.3 x 18.4 100 -2060K 156
NoÏov˘ Îlutá 2.8 x 10.0 100 -2100K 272

Typ Barva Rozmûr koncovky Poãet ks Objednací kód Cena
(mm) v balení KEN-515 Kã/balení

Vidlicov˘ âervená 3.2 100 -2200K 104
Vidlicov˘ âervená 3.5 100 -2210K 104
Vidlicov˘ âervená 4.0 100 -2220K 104
Vidlicov˘ âervená 5.0 100 -2230K 104
Vidlicov˘ âervená 6.0 100 -2240K 142
Vidlicov˘ Modrá 3.2 100 -2260K 114
Vidlicov˘ Modrá 3.5 100 -2270K 114
Vidlicov˘ Modrá 4.0 100 -2280K 114
Vidlicov˘ Modrá 5.0 100 -2290K 114
Vidlicov˘ Modrá 6.0 100 -2300K 150
Vidlicov˘ Îlutá 3.7 100 -2320K 170
Vidlicov˘ Îlutá 4.0 100 -2330K 170
Vidlicov˘ Îlutá 5.0 100 -2340K 170
Vidlicov˘ Îlutá 6.0 100 -2350K 248

Typ Barva Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-515 Kã/balení

Pfiím˘ âervená 100 -2900K 154
Pfiím˘ Modrá 100 -2910K 154
Pfiím˘ Îlutá 100 -2920K 244

Typ Barva Rozmûr Poãet ks Objednací kód Cena
koncovky (mm) v balení KEN-515 Kã/balení

Násuvn˘ âervená 6.3 x 0.8 100 -3000K 154
Násuvn˘ Modrá 6.3 x 0.8 100 -3010K 170
Násuvn˘ Îlutá 6.3 x 0.8 100 -3020K 260

Typ Barva PrÛmûr Poãet ks Objednací kód Cena
(násuvn )̆ kolíku (mm) v balení KEN-515 Kã/balení
Dutinka âervená 4.0 100 -3100K 206
Dutinka Modrá 4.0 100 -3110K 216
Dutinka Modrá 5.0 100 -3120K 216
Dutinka Îlutá 5.0 100 -3130K 312

Typ Barva PrÛmûr Poãet ks Objednací kód Cena
(zásuvn )̆ kolíku (mm) v balení KEN-515 Kã/balení

Kolík âervená 4.0 100 -3500K 160
Kolík Modrá 4.0 100 -3510K 170
Kolík Modrá 5.0 100 -3520K 170
Kolík Îlutá 5.0 100 -3530K 294

Typ Barva Rozmûr Poãet ks Objednací kód Cena
koncovky (mm) v balení KEN-515 Kã/balení

Zásuvn˘ âervená 6.3 x 0.8 100 -3700K 154
Zásuvn˘ Modrá 6.3 x 0.8 100 -3710K 154
Zásuvn˘ Îlutá 6.3 x 0.8 100 -3720K 244

Kabelová oka

Kabelové koncovky vidlicové

NoÏové koncovky

Kabelové koncovky ploché zásuvné

Kabelové kolíky

Kabelové dutinky

Kabelové koncovky ploché násuvné

Kryty jednopólové

NOVINKA
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Zkou‰eãka elektrick˘ch 
zásuvek

Urãena pro tfiíkolíkové zásuvky. Indikuje tyto stavy: správné
zapojení, chybûjící nulov˘ vodiã,
prohozené vodiãe L a E,  L a N
a chybûjící zemní vodiã.

Napûtí Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

240 V -1000K 730

Rozmûry Objednací kód EDI-515 Cena 
( mm) ãerné     pfiírodní Kã/100 ks

2.5 x 100 -2100K -2110K 20
2.5 x 160 -2120K -2130K 38
2.5 x 200 -2140K -2150K 48
3.5 x 150 -2200K -2210K 52
3.5 x 200 -2220K -2230K 72
3.5 x 300 -2240K -2250K 90
3.5 x 370 -2260K -2270K 128
4.8 x 120 -2300K -2310K 46
4.8 x 200 -2320K -2330K 78
4.8 x 300 -2340K -2350K 116
4.8 x 380 -2360K -2370K 166
4.8 x 430 -2380K -2390K 196
7.0 x 200 -2500K -2510K 142
7.0 x 300 -2520K -2530K 206
7.9 x 350 -2600K -2610K 240
7.9 x 400 -2620K -2630K 312
7.9 x 450 -2640K -2650K 340
9.0 x 550 -2800K -2810K 602
9.0 x 760 -2820K -2830K 748

12.0 x 650 -2900K -2910K 874

Hmotnost Objednací kód Cena
EDI-515 Kã/ks

645 g -3000K 392

Zkou‰eãky síÈové 
Ke zv˘‰ené ochranû a bezpeãnosti slouÏí jednodíln˘ lisova-
n˘ izolaãní kryt zakr˘vající jak hrot tak také prÛhlednou
plastovou rukojeÈ. DokáÏe indikovat ‘Ïivé’ elektrické zdroje.
Pro stfiídavá napûtí 125 - 250 V. PrÛmûr zku‰ebního hrotu
3 mm. Vyhovuje VDE 0630 Part 4.

Úvazky  
kabelové

K zaji‰tûní nebo pfiipevnûní kabelÛ a pfiedmûtÛ rÛzn˘ch
velikostí a tvarÛ. Pevnost v tahu od 8 do 22 kg. Tepelnû
odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100 ks.

600 rÛzn˘ch ãern˘ch kabelov˘ch úvazkÛ
Obsahuje po 100 ks kaÏdé z následujících velikostí: 
2.5 x 100 mm, 2.5 x 160 mm, 3.5 x 200 mm, 3.5 x 300
mm, 4.8 x 200 mm, 4.8 x 300 mm.

1001
RÒZN¯CH POUÎITÍ

V DÍLNù
KANCELÁ¤I
NA ZAHRADù
V DOMÁCNOSTI

Délka Typ Hmotnost Objednací kód Cena
hrotu ãepiãky 12 ks KEN-515 Kã/ks

150 mm Plastov˘ 210 g -0500K 54
190 mm Plastov˘ 400 g -0550K 74

Sada krimpovací 
víceúãelová 

Vyrobena z kvalitní uhlíkové oceli tepelnû zpracované na tvrdost HRa 65/70. Chemicky ãernûná, s mûkkou rukojetí pro pohodlné
pouÏívání. Se sadou dodáváme 100 rÛzn˘ch izolovan˘ch a neizolovan˘ch koncovek v ãiré prÛhledné plastové krabiãce. 
Délka stahované izolace: 0.75 - 6 mm. Krimpovan˘/fiezan˘ prÛmûr: 1.5 - 16 mm. 

Popis Objednací kód Cena
KEN-515 Kã/ks

Kle‰tû (pouze) -5050K 144
Sada 100 ks -5090K 338

100
KUSÒ

NOVINKA
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Odizolovaãe 
kabelÛ

Robustní plastové tûlo s ostfien˘mi bfiity z kalené oceli a s pfies-
n˘m nastavením hloubky fiezu. PruÏnû uchycen˘ ochrann˘ kryt
zakr˘vá bfiit, kdyÏ není pouÏíván. Vhodné pro montáÏ servis
a údrÏbu elektronick˘ch zafiízení. Pro standardní pevné vodiãe.
Bfiity z kalené oceli.

Rozsah prÛmûrÛ kabelÛ (mm) Objednací kód Cena
KEN-516 Kã/ks

0.5 - 6.0 -7980K 786

Odizolovaã kabelÛ kombinovan˘
Uníkátní samonastavovací fiezaã kabelÛ pro rychlé opakované odizolování
drátÛ. Kalené, temperované a brou‰ené ocelové bfiity jsou uloÏeny pev-
n˘ch plastov˘ch tûlesech, jeÏ jsou tvarovány pro pohodlné drÏení v ruce
pfii déle trvajících ãinnostech, které jsou bûÏné v elektronickém  prÛmyslu.
Pro elektrikáfie v servisu, údrÏbû a montáÏi.
Odizolovaã a fiezaã kabelÛ Mini-Duo  
Plnû izolovan˘ odizolovaã drátÛ pro
v‰echny bûÏné spletené a jed-
noduché vodiãe o prÛmûrech
0.5 - 6.0 mm. Automaticky
se nastavuje na prÛmûr 
kabelu. Bfiity jsou vyrobeny
z kalené oceli. 
Celková délka: 155 mm.

Odizolovaã koaxiálních kabelÛ
Dva pfiednastavené páry bfiitÛ: jeden pro vnûj‰í plá‰È, druh˘ pro dielektri-
kum. Pro kabely o prÛmûrech v rozsahu 4.8 - 7.5 mm. Odizoluje také bûÏ-
né kabely o prÛmûrech 75 mm, 10 mm a 16 mm. Celková délka: 110 mm.

OOddiizzoolloovvaaãã  aa  fifieezzaaãã  kkaabbeellÛÛ  SSuuppeerr
Plnû elektricky izolován. Pro v‰echny jed-
noduché a spletené vodiãe o prÛmûrech
0.2 - 6 mm. Automaticky se nastavuje na
prÛmûr drátu. 
Tûleso z tvrzeného polyamidu. 
Celková délka: 195 mm.

Rozsah prÛmûrÛ kabelÛ (mm) Objednací kód Cena
KEN-516 Kã/ks

0.2 - 6.0 -7970K 872

Rozsah prÛmûrÛ kabelÛ Objednací kód Cena
(mm) SEN-516 Kã/ks

6.0 -8240K 240

NÛÏ na odizolování
Ocelov˘ bfiit a mûkká 
rukojeÈ. 

K odizolování
vodiãÛ a kabelÛ. 
Celková délka: 150 mm.

Rozsah prÛmûrÛ kabelÛ (mm) Objednací kód Cena
KEN-516 Kã/ks

4.8 - 7.5 -7960K 536
Rozsah prÛmûrÛ kabelÛ Objednací kód Cena

(mm) KEN-516 Kã/ks

150 mm -7500K 176

Rozsah prÛmûrÛ kabelÛ (mm) Objednací kód Cena
KEN-516 Kã/ks

0.5 - 6.0 -8520K 2088

Odizolovaã, fiezaã
a krimpovaã kabelÛ

Duo Crimp
Kombinovan˘ nástroj na krimpování a odizolování.
Odizolovaã se automaticky nastaví na prÛmûr kabelu.
Rozsah prÛmûrÛ kabelu: 0.5 - 6.0 mm. Jsou k dispozici dva
krimpovací rozsahy: 0.5 - 1.5 mm a 2.5 - 6.0 mm. Souãástí
nástroje je fiezaã kabelÛ. Celková délka: 155 mm.CS16

K odizolování v‰ech bûÏn˘ch kulat˘ch kabelÛ o prÛmûru 4 - 28  mm.
Odizolovaã se automaticky nastaví na prÛmûr kabelu, takÏe odizolování
je s ním rychlé a pfiesné. 
Bfiity odizolovaãe jsou 
vyrobeny z kalené oceli. 
Celková délka: 125 mm.

CS27
K odizolování v‰ech bûÏn˘ch kulat˘ch kabelÛ o prÛmûru 4 - 28  mm.
Odizolovaã se automaticky nastaví na prÛmûr kabelu, takÏe odizolování
je s ním rychlé a pfiesné. 
Bfiity odizolovaãe jsou 
vyrobeny z kalené oceli. 
Celková délka: 130 mm

CS28 
Obsahuje zahnut˘ nÛÏ k podélnému dûlení ploch˘ch kabelÛ. 
Celková délka: 170 mm.

âíslo Rozsah prÛmûrÛ kabelÛ Objednací kód Cena
v˘robku (mm) KEN-516 Kã/ks
CS16 4.0 - 16.0 -7900K 342
CS27 8.0 - 27.0 -7910K 352
CS28 4.0 - 28.0 -7920K 386

Náhradní bfiit pro CS16, CS27 & CS28 -7950K 118

Rozsah prÛmûrÛ kabelÛ Objednací kód Cena
(mm) KEN-516 Kã/ks

2.4 - 4.8 -8400K 416

Zatahovaã 
kabelov˘ch 
úvazkÛ

Po stisknutí spou‰tû ocelové ãelisti uchopí 
kabel, rychle jej pfiitáhnou, napnou 
a urovnají do ideálního svazku. 
Pro v˘robní prostfiedí.
Rozsah prÛmûrÛ kabelÛ: 2.4 - 4.8 mm.

Odizolovaã kabelÛ  
automatick˘

K odizolování jednoÏilov˘ch kabelÛ s vodiãi o prÛmûru
do 6 mm. Také s vedlej‰ími fiezacími bfiity na vodiãe
o prÛmûru 6 mm.

NOVINKA
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Kle‰tû
Powerstrip
Samonastavovací.
Kabel je upnut
a odizolován 
v jediném
kroku. 
Kle‰tû jsou
vybaveny noÏem
na dráty k zarov-
návání. Nastavi-
telná posuvná
a zamknutelná
zaráÏka drátu pro
rychlé a pfiesné
nastavení délky
odizolovaného
úseku.
Celková délka:
175 mm.

Maxistrip 2000
Plnû nastavitelné.
Lze s nimi pracovat
jednou rukou. Kabel je
upnut a odizolován
v jediném kroku.
Nastavovaã hloubky
fiezu umoÏÀuje upravit
hloubku pro neobvykle
houÏevnaté nebo mûk-
ké izolaãní materiály.
Nástroj má nÛÏ na fie-
zání drátu a nastavitel-
nou posuvnou a zam-
knutelnou zaráÏku drátu. 
Celková délka: 240 mm.

Odizolovaã velk˘ch kabelÛ
CS40 
Kompaktní nástroj pro úpravu koncÛ mnohaÏilov˘ch
kabelÛ. Pro ovládání  jednou rukou.
Samonastavovací prÛchozí prÛmûr.
âtyfii bfiity s pfiednastaven˘mi hloubkami 
fiezu 1, 2, 3 a 4 mm. S podéln˘m 
fiezacím noÏem pro odstraÀování
izolace.
Celková délka: 145 mm. 

NÛÏ na odstraÀování izolace
z kabelÛ Rotastrip
Ekonomick˘ nástroj pro
odstraÀování vnûj‰í izolace
z kabelÛ. Upínací rameno s
pruÏinou. Bfiit má nastavitelnou
hloubku fiezu do 3 mm.
Originální konstrukce bfiitu
automaticky nastaví smûr.
Jsou moÏné kruhové
i podélné fiezy. 
Celková délka: 138 mm.

NÛÏ na
odstraÀování
izolace

MK02 
K odstraÀování vnûj‰í izolace
z kabelÛ. Upínací rameno s pru-
Ïinou. Bfiity mají nastavitelnou
hloubku fiezu do 3 mm. Po stis-
knutí boãního tlaãítka lze bfiit
otoãit o 90°, kter˘ pak fieÏe
podél kabelu. Tento nástroj
má také podéln˘ fiezací bfiit
pro odstraÀování izolace. 
Celková délka: 138 mm.                  

NÛÏky elektrikáfiské
Pro mûkké kabely do prÛmûru 22 mm. Lze je
také pouÏít k odizolování kabelÛ, stfiíhání izolaã-
ních materiálÛ, páskÛ a kabelov˘ch úvazkÛ.
âelisti z vysokouhlíkové nerez oceli s kalen˘mi
bfiity s vanadiem a molybdenem pro dlouhou
Ïivotnost.  Tvrdost HRC5860. Vroubkovaná
protiskluzová ãelist
pro stfiíhání
houÏevnat˘ch
materiálÛ a vût-
‰ích prÛmûrÛ. 
HouÏevnaté, leh-
ké nylonové ru-
kojeti.
Dodáváme 
s praktickou
kapsou k zavû-
‰ení na opasek.
StfiiÏná délka: 
45  mm (13/4”).

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-516 Kã/ks

140 -6400K 428

Celková Objednací kód Cena
délka PRO-516 Kã/ks

160 mm -0001A 350

Celková Objednací kód Cena
délka PRO-516 Kã/ks

145 mm -0003A 356

PrÛmûry vodiãÛ Objednací kód Cena
(mm) KEN-516 Kã/ks

4.5 - 28.0 -8040K 1782
5 náhradních bfiitÛ -8030K 1428

PrÛmûry vodiãÛ Objednací kód Cena
(mm) KEN-516 Kã/ks

4.5 - 26.0 -8050K 1322

PrÛmûry vodiãÛ Objednací kód Cena
(mm) KEN-516 Kã/ks

6.0 - 40.0 -8120K 5896

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-516 Kã/ks

190 mm -8140K 2490

PrÛmûry vodiãÛ Objednací kód Cena
(mm) KEN-516 Kã/ks

0.5 - 10.0 -8070K 4172

PrÛmûry vodiãÛ Objednací kód Cena
(mm) KEN-516 Kã/ks

1.25 - 6.0 -8060K 3692
Náhradní ãelisti -8180K 848

NÛÏky na stfiíhání kevlaru®

Speciálnû konstruovány pro stfiíhání
dílÛ z kevlaru. Lze je také pouÏít na
mnoho dal‰ích materiálÛ.
Bfiity z oceli s vysok˘m obsahem
uhlíku jsou pfiesnû vnitfinû brou-
‰ené a kalené. Ergonomické
rukojeti jsou vhodné
pro praváky 
i leváky.

Nastaviteln˘ 
otoãn˘ ãep umoÏÀuje pfiepûtí
ãelistí. Vroubkovaná protisklu-
zová ãelist sniÏuje klouzání.

NÛÏky na stfiíhání kevlaru®

Speciálnû konstruovány pro stfiíhání
dílÛ z kevlaru. Lze je také pouÏít na
mnoho dal‰ích materiálÛ. Vnitfinû 
brou‰ené a kalené ãelisti se 
vyznaãují dlouhou Ïivotností 
bfiitÛ. Zámek nÛÏek. NÛÏky 
jsou vhodné pro pravá-
ky i leváky. PruÏina 
usnadÀuje vratn˘
pohyb. 

Vroubkovaná protiskluzová ãelist 
sniÏuje moÏnost klouzání.
Celková délka: 145 mm.
¤ezná délka: 32 mm.

ODIZOLOVAâE KABELÒ
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516
OO

dd
ii zz

oo
ll oo

vv
aa
ãã
ee
  kk

aa
bb

ee
ll ÛÛ

Odizolovaã dvoulinek Twin & Earth
K fiezání a oddûlování a snad-
nému odstraÀování vnûj‰ích
plá‰ÈÛ. 
Lze jej také pouÏít k odstra-
Àovaní izolace z vnitfiních
Ïil kabelÛ. 
K odstraÀování izolace
z dvojvodiãÛ a zem-
ních vodiãÛ tûchto
prÛmûrÛ: 2.5 mm,
1.5 mm,
1.0 mm.
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Tvar Rozmûry Pro Objednací kód Cena
hrotu hrotu pájedlo KEN-516 Kã/ks
Pfiím˘ 3.0 mm 15 W, 25 W -3030K 126
Pfiím˘ 3.0 mm 40 W -3120K 126
Pfiím˘ 6.0 mm 75 W -3130K 172

Zahnut˘ 45° 6.0 mm 75 W -3150K 172
Zahnut˘ 45° 6.0 mm 40 W -3220K 132

Pájky
Pájky s rukojeÈmi z termoplastu jsou konstruovány se zfietelem na pev-né
a pohodlné drÏení. Pfiívodní síÈová ‰ÀÛra je drÏena upínacím ‰roubem,
kter˘ eliminuje mechanické namáhání elektrick˘ch spojÛ. V‰echny pájky
dodáváme s dvakrát niklovan˘m ploch˘m náhradním hrotem a pfiívodní
‰ÀÛrou o standardní délce 1.5 m a tfiíkolíkovou zástrãkou s pojistkou 13 A.
Vyrobena podle BS 3456. V‰echny pájky jsou napájeny napûtím 230 V.

Pájka 15W pro jemné práce Pro lehké opravy elektrick˘ch pfiístrojÛ
a jemné práce na elektrick˘ch obvodech.
Pájka 25W pro bûÏné práce Univerzání pájka pro bûÏné opravy
elektrick˘ch pfiístrojÛ v dílnû.
Pájka 40W pro stfiednû tûÏké podmínky Pájka pro vût‰inu bûÏn˘ch
pfiípadÛ, kde je zapotfiebí ponûkud vy‰‰í v˘kon.
Pájka 75W Heavy Duty Pájka pro opravy 
kovov˘ch spojÛ jako jsou napfi. pfiívody 
baterií a jiné drobné úlohy spojování kovÛ.

Náhradní hroty s dvûma plo‰kami

Pfiíkon Rozmûry hrotu Podmínky Celková Objednací kód Cena
(mm) délka KEN-516 Kã/ks

15 W 3.0 pfiím˘ Lehké 216 mm -2150K 894
25 W 3.0 pfiím˘ BûÏné 216 mm -2250K 922
40 W 3.0 zahnut˘ Stfiední 235 mm -2400K 976
75 W 6.0 zahnut˘ TûÏké 275 mm -2750K 1154

VâETNù
STOJÁNKU

Svûrák nastaviteln˘
Hliníkov˘ svûrák s kulov˘m kloubem uzam-
knuteln˘m ve dvou polohách, litinov˘mi
ãelistmi a vychylovacím mechanizmem.
Horizontálnû/vertikálnû dráÏkovaná ãelist je
urãena k upínání pfiedmûtÛ nepravideln˘ch
tvarÛ. Odnímatelné pryÏové kryty ãelistí slouÏí 
k ochranû jemn˘ch komponent. Svûrák mÛÏe
upínat pfiedmûty 
s tlou‰Èkami 5 - 50  mm.
·ífika ãelistí 74  mm.

Svislá poloha:
MoÏná rotace aÏ o pln˘ úhel 
360°, svûrák se mÛÏe vychylovat
mezi 45° a 135°.

Poloha otoãená o 90°: 
Svûrák se mÛÏe otáãet
aÏ o pln˘ úhel 360°.

Max. vzdálenost ãelistí Objednací kód Cena
(mm) KEN-516 Kã/ks

60 -2000K 766

Rozmûry (mm) Objednací kód Cena
KEN-516 Kã/ks

190 x  20 -8460K 386

Rozmûry (mm) Objednací kód Cena
KEN-516 Kã/ks

190 x  20 -8480K 458

Odsávaãky Val-U-Vac
K odsátí roztavené pájky slouÏí píst s pruÏinou, kter˘ vytvofií podtlak
ve válcové ãásti odsávaãky. Oba modely mají pruÏinu umístûnou mimo
podtlakovou komoru a hubici z PTFE, která zabraÀuje ulpûní pájky. 
S ochrann˘m ‰títem. 
Rozmûry hubice: vnûj‰í Ø 3 mm x vnitfiní Ø 1.5 mm x délka 20 mm. 

Profesionální odsávaãka
Robustní tûleso z eloxovaného hliníku a ocelov˘ plunÏr. K odsátí
roztavené pájky slouÏí píst s pruÏinou, kter˘ vytvofií podtlak ve válcové
ãásti odsávaãky. PruÏina je umístûna mimo podtlakovou komoru a hubici
z PTFE, která zabraÀují ulpûní pájky. 
S ochrann˘m ‰títem.  Rozmûry hubice: vnûj‰í Ø 3 mm x vnitfiní
Ø 1.5 mm x délka 20 mm.

Rozmûry (mm) Objednací kód Cena
KEN-516 Kã/ks

190 x 20 -8500K 910
Náhradní hubice (balení 5 ks ) -8505K 808

Antistatická odsávaãka Val-U-Vac
·piãka a tûlo jsou impregnovány uhlíkem, coÏ zabrání pfiilnutí pájky
a rozpt˘lí elektrostatick˘ náboj. Vyhovuje CECC 15.

Standardní odsávaãka Val-U-Vac
Elektricky nevodivé tûlo z termoplastu.

Odsávaãka

Ovládání jednou rukou. Rychle odsává roztavenou pájku ze spojÛ. Nízká
hmotnost. K odsátí slouÏí píst s pruÏinou. K ãi‰tûní lze hubici snadno
vyjmout. Klidn˘ chod. Tepelnû odolná, lze ji pfiímo poloÏit na odsávanou
pájku. UmoÏÀuje snadné a rychlé vyjmutí komponent z desky. Antistatické
tûleso zaji‰Èuje vynikající ochranu komponent. Ovládání jednou rukou.
Samoãistící schopnost - vyhazovací tyã vytlaãuje pájku z hubice*.
Mechanizmus je moÏno snadno rozebrat pro dal‰í ãi‰tûní.
*Poznámka: Zajistûte, aby vyhazovací tyã byla úplnû zatlaãena dolÛ,
aby dokázala dokonale vytlaãit nadbyteãnou pájku z hubice.  

Rozmûry Objednací kód Cena
‰ x v x h (mm) SEN-516 Kã/ks

60 x 240 x 25 -2160K 156

DrÏák 
pomocn˘

Pro pfiesné pájení, zapojování a v˘robu
modelÛ. Má 10 kloubÛ pro univerzální
nastavení. Zrcadlo o prÛmûru 50 mm se
zvût‰ením 2.5x. 
Dvû krokosvorky mohou drÏet pfiedmûty
o tlou‰Èce do 8 mm. Robustní litinová
základna zaji‰Èuje stabilitu. 

V‰echny ostatní kovové 
ãásti jsou chromované
a odolné proti korozi.

Zvût‰ení Rozmûr Objednací kód Cena
zrcadla KEN-516 Kã/ks

2.5x PrÛmûr 50 mm -1800K 214

NOVINKA

NOVINKA



SStrana347VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007

MULTIMETRY
SKUPINA

516
MM

uu
ll tt ii mm

ee
tt rr yy

DAM332
Kapesní provedení s prostorem pro uloÏení
pfiívodních kabelÛ. Funkce: prÛchodnost obvodÛ,
mûfiení diod, ãtení okamÏité hodnoty / zachování
max. hodnoty, proudové rozsahy s tavnou
pojistkou, automatické 
vypnutí, indikace 
pfietíÏení, nízkého 
napûtí baterie.
MMaaxx..  nnaappûûttíí:: 600 V
AC, 600 V DC.
Max. proud: 400
mA AC/DC.
Max. odpor:
40 MΩ.
Tfiída
bezpeãnosti:
Kat. II.
Záruka: 1 rok.
Dodáváme 
s bra‰nou.

DAM383
Kompaktní provedení s odnímateln˘m pryÏov˘m
pouzdrem. Funkce: prÛchodnost obvodÛ, zesilo-
vací ãinitel tranzistorÛ hFE, ãtení okamÏité
hodnoty/zachování max. hodnoty, proudové
rozsahy s tavnou pojistkou, 
automatické vypnutí, 
indikace pfietíÏení, 
nízkého napûtí 
baterie.
Max. napûtí:
600 V AC,
600 V DC.
Max. proud:
10 A DC.
Max. odpor: 2 MΩ
Tfiída
bezpeãnosti:
Kat. II.
Záruka: 1 rok.
Dodáváme s pouzdrem.

DAM982
Vysoké ãíslice, funkce pracovního cyklu, auto-
matické a manuální nastavení rozsahu, relativní
mûfiení. Funkce: prÛchodnost obvodÛ, mûfiení
diod, automatické nastavení rozsahu, ãtení
okamÏité hodnoty/zacho-
vání max. hodnoty, pod-
svûtlení, automatické 
vypnutí, indikace 
pfietíÏení, nízkého napûtí 
baterie. Stojan v ‰ikmé 
poloze/závûs.
Max. napûtí: 750 V AC,
1000 V DC.
Max. proud: 10 A AC/DC.
Max. odpor: 40 MΩ.
Max. kapacita: 20 μF.
Max. frekvence: 10 MHz.
TTfifiííddaa  bbeezzppeeããnnoossttii::
Kat. III 600 V,
Kat. II 1000 V.
Záruka: 1 rok.
Dodáváme s pouzdrem.

âíslo modelu Objednací kód Cena
EDI-516 Kã/ks

DAM664 -3000K 1270

Multimetry
digitální

DAM664
Vysoké ãíslice, teplotní sonda a adaptér pro mûfiení
zkratÛ a kapacit. Odnímatelné pryÏové pouzdro 
s drÏáky pfiívodních vodiãÛ. Funkce: prÛchodnost
obvodÛ, mûfiení diod a zesilovacího ãinitele
tranzistorÛ hFE, automatické vypnutí, indikace
pfietíÏení, nízkého napûtí baterie. Stojan v ‰ikmé
poloze/závûs.

Max. napûtí:
700 V AC, 
1000 V DC.
Max. proud:
10 A AC/DC.
Max. odpor:
200MΩ.
Max. kapacita:
2μF.
Max. frekvence:
20kHz.
Max. teplota:
-20 to 1000°C.
Tfiída
bezpeãnosti:
Kat. III 600V, 
Kat. II 1000V.
Záruka: 1 rok. 
Dodáváme 
s pouzdrem.

âíslo modelu Objednací kód Cena
EDI-516 Kã/ks

DAM668 -2700K 1536

âíslo modelu Objednací kód Cena
EDI-516 Kã/ks

DAM982 -3400K 1516

âíslo modelu Objednací kód Cena
EDI-516 Kã/ks

DAM332 -2600K 692

âíslo modelu Objednací kód Cena
EDI-516 Kã/ks

DM383 -2900K 398

DAM668
Odnímatelné pryÏové pouzdro s drÏáky pfiívodních
vodiãÛ. Funkce: prÛchodnost obvodÛ, mûfiení diod
a zesilovacího ãinitele tranzistorÛ hFE, automatické
nastavení rozsahu, ãtení okamÏité hodnoty / zacho-
vání max. hodnoty, sloupkov˘ graf, proudové
rozsahy s tavnou pojistkou, 
indikace pfietíÏení, 
nízkého napûtí baterie. 
Stojan v ‰ikmé poloze /
závûs.
Max. napûtí: 700 V AC,
1000 V DC.
Max. proud: 10 A AC/DC.
Max. odpor: 32.6 MΩ.
Max. kapacita: 32.6 μF.
Max. frekvence: 150 kHz.
Tfiída bezpeãnosti: Kat. III
600 V, Kat. II 1000 V. 
Záruka: 1 rok.
Dodáváme s pouzdrem.

OJM826 âelisÈov˘ multimetr
Vysoké ãíslice, funkce pracovního cyklu, relativní
mûfiení. Funkce: prÛchodnost obvodÛ, mûfiení
diod, automatické nastavení rozsahu, ãtení
okamÏité hodnoty/zachování max. hodnoty,
podsvûtlení, automatické vypnutí, indikace 
pfietíÏení, nízkého napûtí 
baterie. Stojan v ‰ikmé 
poloze/závûs
Max. napûtí:
750 V AC, 
1000 V DC.
Max. proud:
200 A AC.
Max. odpor:
40 MΩ.
Max. kapacita:
40 μF.
Max. frekvence:
100 kHz.
TTfifiííddaa  bbeezzppeeããnnoossttii::
Kat. III 600 V,
Kat. II 1000 V.
Záruka: 
1 rok.

Dodáváme 
s pouzdrem.

âíslo modelu Objednací kód Cena
EDI-516 Kã/ks

OJM826 -3500K 1986

âíslo Objednací kód Cena
modelu EDI-516 Kã/ks

NCD332 -2000K 204

Zkou‰eãka stfiídavého napûtí bezkontaktní 
Bezkontaktní zkou‰eãka stfiídav˘ch napûtí umoÏÀuje testování bez rozpojení
vodiãÛ/odpojení spotfiebiãe od sítû. Blikající kontrolka a akustická indikace stfiídav˘ch
napûtí 100 - 240 V. Rychlá a pfiesná lokalizace pfieru‰ení kabelÛ, odhalení spálen˘ch
pojistek, rozli‰ení mezi Ïiv˘mi a neutrálními vodiãi u jednofázov˘ch a tfiífázov˘ch
zdrojÛ. TuÏkové provedení se pohodlnû vejde do kapsy na ko‰ili. 
NapûÈová citlivost: 100 - 240 V AC. Frekvence: 50/60 Hz. 
Kategorie pfiepûtí: KAT. III 600 V. Detekãní vzdálenost: <5 mm.
Provozní teplota: 32 aÏ 122°F (0 aÏ 50°C).
Skladovací teplota: -4 aÏ 140°F (-20 aÏ 60°C).
Relativní vlhkost: <85 %.
Napájení: 2 baterie 1.5 V (AAA)
(EDI -904- 3040K) (Nejsou souãástí dodávky).
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Sada
Dodáváme v plastovém pouzdfie.
Obsah:
2.0 mm x 143 mm (55/8”)
3.0 mm x 155 mm (61/8”)
4.0 mm x 185 mm (71/4”)
5.0 mm x 202 mm (8”)
6.0 mm x 209 mm (81/4”)
8.0 mm x 219 mm (81/2”)

PrÛbojníky
válcové
Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. 
Urãeny k vyráÏení kolíkÛ a hmoÏdinek.

PrÛbojníky válcové 
prodlouÏené
Vyrobeny z chrom-vanadiové
oceli. Urãeny k vyráÏení kolíkÛ
a hmoÏdinek.

Saada
Dodáváme v plastovém pouzdfie.
Obsah: 
2.0 mm x 106 mm (41/4”)
3.0 mm x 121 mm (43/4”)
4.0 mm x 134 mm (51/4”)
5.0 mm x 150 mm (6”)
6.0 mm x 163 mm (61/2”)
8.0 mm x 182 mm (71/4”)

PrÛmûr Celková Objednací kód Cena
hrotu délka KEN-518 Kã/ks

1.9 mm 100 mm (4”) -2125K 48
2.4 mm 100 mm (4”) -2130K 48
3.2 mm 100 mm (4”) -2150K 54
3.4 mm 100 mm (4”) -2155K 52
4.0 mm 100 mm (4”) -2160K 54
4.8 mm 100 mm (4”) -2170K 54
5.5 mm 100 mm (4”) -2180K 64
6.3 mm 100 mm (4”) -2190K 64
7.8 mm 130 mm (5”) -2192K 82
4.0 mm 150 mm (6”) -2350K 62
4.8 mm 150 mm (6”) -2360K 76
5.5 mm 150 mm (6”) -2370K 76
6.3 mm 150 mm (6”) -2380K 80
8.8 mm 150 mm (6”) -2196K 108

PrÛbojníky
kuÏelové

Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. 
K dosaÏení souososti otvorÛ v pfiipravcích apod.

PrÛbojníky válcové
Vhodné k vyráÏení tûsnû lícovan˘ch kolíkÛ 
z mechanick˘ch sestav nebo ke srovnávání
otvorÛ pro hmoÏdinky. Vyrobeny z kalené
a temperované oceli. S vroubkovan˘m
povrchem pro pevné drÏení. Vyhovují
BS 3066.

Sady
Dodáváme v plastovém pouzdfie.

Sada 6 ks:
2.4 mm x 100 mm (4”)
3.2 mm x 100 mm (4”)
4.0 mm x 100 mm (4”)
4.8 mm x 100 mm (4”)
5.5 mm x 150 mm (6”)
6.3 mm x 150 mm (6”)

Obsah:
4 ks:
4.0 mm, 
4.8 mm, 
5.5 mm, 
6.3 mm 
v‰echny 
x 150 mm (6”) 

4
ks 6

ks
6
ks

PrÛmûr Celková Objednací kód Cena
hrotu délka KEN-518 Kã/ks
3.0 mm 210 mm (81/4”) -1533K 144
4.0 mm 215 mm (81/2”) -1534K 170
5.0 mm 225 mm (9”) -1535K 192
6.0 mm 240 mm (91/2”) -1536K 210
8.0 mm 270 mm (101/2”) -1538K 376

10.0 mm 355 mm (14”) -1540K 470
12.0 mm 355 mm (14”) -1542K 516

Poãet Celková Objednací kód Cena
ks délka KEN-518 Kã/sada
6 100 mm (4”) -2200K 288
4 150 mm (6”) -2400K 276

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-518 Kã/sada

4 -1550K 778

Sada
Obsah:
3.0 mm x 210 mm (81/4”)
4.0 mm x 215 mm (81/2”)
5.0 mm x 225 mm (9”)
6.0 mm x 240 mm (91/2”)

PrÛmûr Celková Objednací kód Cena
hrotu délka KEN-518 Kã/ks

2.0 mm 106 mm (41/4”) -2412K 90
3.0 mm 121 mm (43/4”) -2413K 108
4.0 mm 134 mm (51/4”) -2414K 108
5.0 mm 150 mm (6”) -2415K 118
6.0 mm 163 mm (61/2”) -2416K 134
8.0 mm 182 mm (71/4”) -2418K 144

PrÛmûr Celková Objednací kód Cena
hrotu délka KEN-518 Kã/ks
2.0 mm 143 mm (55/8”) -2422K 96
3.0 mm 155 mm (61/8”) -2423K 102
4.0 mm 185 mm (71/4”) -2424K 116
5.0 mm 202 mm (8”) -2425K 122
6.0 mm 209 mm (81/4”) -2426K 140
8.0 mm 219 mm (81/2”) -2428K 150

10.0 mm 230 mm (9”) -2430K 204

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-518 Kã/sada

6 -2420K 776

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-518 Kã/sada

6 -2435K 796

4
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NÁ¤ADÍ DÍLENSKÉ RUâNÍ

SKUPINA

518

Délka Nárazová Objednací kód Cena
(mm) hmotnost (kg) KEN-518 Kã/ks
140 1.50 - 5.00 -1750K 558

Náhradní hrot -1800K 136

PrÛbojníky stfiedicí
automatické
Pro lehké podmínky
Pfii stisknutí hlavy vytvofií dÛlek. 
Chrom-vanadiov˘ hrot a ocelové
tûleso s pryÏov˘m potahem. 

PrrÛbojník Heavy Duty
Intenzita nárazu pfii dÛlãíkování a hloubka dÛlku
se dají nastavit otáãením vroubkované hlavy.
Vytváfií dÛlek v intervalu nárazov˘ch hmotností
6.3 - 22.5 kg (14 - 50 liber).

Standardní provedení
Intenzita nárazu pfii oznaãování dÛlãíkem
a hloubka dÛlku se dají nastavit otáãením
dráÏkované hlavy. Vytváfií dÛlek v rozsahu
nárazov˘ch hmotností  2.25 - 13.5 kg
(5 - 30 liber).

PrÛbojníky 

Zkosené a pfiesnû brou‰ené hroty umoÏÀují
pfiesné stanovení polohy na hlavû hfiebíku pro
úãinné zaraÏení. Jsou vyrobeny z kalené
a temperované oceli. Pro pevné drÏení je
jejich tûlo dráÏkované. 
Vyhovují BS 3066. 
(Tvrdost: hlavy 42 HRC. 
Max. tvrdost hrotÛ: 52 - 58 HRC).
Celková délka: 100 mm (4”).

Délka Nárazová Objednací kód Cena
(mm) hmotnost (kg) KEN-518 Kã/ks

120 2.25 - 13.5 -1710K 390

Délka Nárazová Objednací kód Cena
(mm) hmotnost (kg) KEN-518 Kã/ks

149 6.30 - 22.5 -1720K 442

Jehla r˘sovací
Vhodná na sklo a dlaÏdice.

Jehla r˘sovací karbidová vysouvací
K oznaãování a rytí do tvrd˘ch a mûkk˘ch
materiálÛ vãetnû oceli, keramiky,
plastÛ a dfieva. 
Celková délka: 180 mm.

Vytahovaã mal˘ch pfiedmûtÛ
4 ocelové zasunovatelné háãky. PruÏn˘ ocelov˘ dfiík s odpruÏen˘m plunÏrem,
kter˘ otevírá a zavírá ãelisti s háãky. Pochromovan˘ a odoln˘ proti korozi.
Vhodn˘ k vytahování mal˘ch pfiedmûtÛ.

Sada
Obsah:
1.6 mm x 100 mm (4”)
2.4 mm x 100 mm (4”)
3.2 mm x 100 mm (4”)
4.0 mm x 100 mm (4”)

Sada
Obsah:
3.2 mm x 100 mm (4”)
4.0 mm x 100 mm (4”)
4.8 mm x 100 mm (4”)
6.4 mm x 100 mm (4”)

PrÛmûr Celková Objednací kód Cena
hrotu délka KEN-518 Kã/ks

1.6 mm 100 mm (4”) -2220K 60
2.4 mm 100 mm (4”) -2230K 60
3.2 mm 100 mm (4”) -2250K 60
4.0 mm 100 mm (4”) -2270K 60

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-518 Kã/ks

4 -2300K 234

PrÛmûr Celková Objednací kód Cena
hrotu délka KEN-518 Kã/ks

3.2 mm 100 mm (4”) -2050K 60
4.0 mm 100 mm (4”) -2060K 60
4.8 mm 100 mm (4”) -2070K 60
6.3 mm 100 mm (4”) -2090K 60
6.3 mm 125 mm (5”) -2110K 60
9.5 mm* 125 mm (5”) -2120K 102

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-518 Kã/ks

4 -2100K 228

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-518 Kã/ks

600 mm (24”) -4820K 96
900 mm (36”) -4840K 150

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-518 Kã/ks

152 mm -4200K 142

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-518 Kã/ks

180 mm -4220K 226
Náhradní jehla -4240K 196

PrÛbojníky stfiedicí
Nerozebíratelné. Jsou vyrobeny z kalené a
temperované oceli. Pro pevné drÏení je jejich
tûlo dráÏkované. Pfiesnû brou‰en˘ hrot pod
úhlem 60° slouÏí k pfiesnému znaãení obrobku.
Vyhovují BS 3066.

* S kulatou hlavou.

4
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Rozsah prÛmûrÛ Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

0.0 - 1.00 (délka 83) 14 g -1210K 60
0.8 - 1.50 (délka 85) 21 g -1220K 68
1.3 - 3.10 (délka 90) 29 g -1230K 72
3.0 - 4.80 (délka 100) 36 g -1240K 78

Sklíãidla malá ruãní s náhradními kle‰tinami
K upnutí mal˘ch vrtákÛ v soustruzích nebo vût‰ích sklíãidlech.
Se tfiemi sadami kle‰tin.

Poãet ks Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-518 Kã/ks

4 120 g -1200K 258

Sklíãidla malá ruãní
Jsou vyrobena z kalené oceli. DráÏkované tûleso sklíãidla
má sníÏen˘ prÛmûr, takÏe s ním lze snadno otáãet mezi
palcem a ukazováãkem jedné ruky. Jsou vhodná pro
pfiidrÏování vrtákÛ, mal˘ch pilníkÛ a drátÛ. Konstrukce 
s prÛchozím otvorem umoÏÀuje upínání vût‰ích délek drátu.

DrÏáky nástrojáfiské
âelisti z kalené a temperované oceli 
s pruÏn˘mi svorkami.

Rozsah Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

0.25 - 2.5 40 g -1260K 220

Délka Hmotnost Objednací kód CenaMax. rozmûr (mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks
32 mm 50 90 g -4400K 166
58 mm 75 220 g -4410K 210
70 mm 100 430 g -4420K 238
89 mm 125 670 g -4430K 282

Sada ruãních sklíãidel
Rozsah prÛmûrÛ: 0.0 - 4.8 mm.

Dûrovaãe 
duté

Jsou vyrobeny z kalené uhlíkové oceli. Díky vyhazování
materiálu z tûla dûrovaãe jsou tyto dûrovaãe ideálnû
vhodné pro vytváfiení otvorÛ s ãist˘mi okraji v kÛÏi,
dfievû, plastech, lepence a papíru.

Ø fiezu Celková Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) délka 1 ks KEN-518 Kã/ks

5 (3/16”) 100 mm 35 g -1580K 26
6 (1/4”) 100 mm 50 g -1581K 28
8 (5/16”) 105 mm 70 g -1582K 38

10 (3/8”) 117 mm 120 g -1583K 46
11 (7/16”) 117 mm 130 g -1584K 48
12 (1/2”) 115 mm 170 g -1585K 54
14 (9/16”) 115 mm 170 g -1586K 62
16 (5/8”) 115 mm 170 g -1587K 86
17 (11/16”) 115 mm 250 g -1588K 112
19 (3/4”) 118 mm 220 g -1589K 140
21 (13/16”) 118 mm 220 g -1590K 188
22 (7/8”) 118 mm 260 g -1591K 194
24 (15/16”) 121 mm 350 g -1592K 232
25 (1”) 121 mm 340 g -1593K 232

Saady
Dodáváme v bra‰nách z odolného PVC
s kapsami a s poutkem na pfievázání.

Ø fiezu Celková Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) délka 1 ks KEN-518 Kã/ks

29 (11/8”) 175 mm 460 g -1594K 682
32 (11/4”) 175 mm 420 g -1595K 718
35 (13/8”) 205 mm 690 g -1596K 880
38 (11/2”) 205 mm 675 g -1597K 914
44 (13/4”) 210 mm 315 g -1598K 1120
51 (2”) 210 mm 730 g -1599K 1166

Dûrovaãe duté pro velké rozmûry
Pro fiadu mûkk˘ch materiálÛ. Lze je pouÏít k vysekávání dûr a vytváfiení
kotouãÛ s ãist˘mi okraji z vysekávaného materiálu.

Poãet Obsah Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-518 Kã/ks

5 mm (3/16”)
6 mm (1/4”)

6 8 mm (5/16”) 830 g -1600K 17010 mm (3/8”)
11 mm (7/16”)
12 mm (1/2”)
6 mm (1/4”)
8 mm (5/16”)

6 10 mm (3/8”) 795 g -1650K 23012 mm (1/2”)
16 mm (5/8”)
19 mm (3/4”)

4
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NÁ¤ADÍ DÍLENSKÉ RUâNÍ

SKUPINA

518

Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-518 Kã/sada

3 600 g -8210K 416

Sada vratidel
Obsah:
1 - 13/16” x 150 mm
1 - 1” x 210 mm
1 - 1 5/16” x 280 mm

Vnûj‰í Délka Hmotnost Objednací kód Cena
prÛmûr (mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

13/16” & 1” 210 180 g -8250K 164
15/16” & 11/2” 320 320 g -8260K 314

Vratidla dvojitá na závitofiezná oãka
Vratidla mají na jedné stranû zahloubení 13/16” nebo 15/16”, které pfiechází do zahloubení 1” nebo 11/2” na druhé stranû. Do vratidel lze upínat dûlená závito-
fiezná oãka 4 nejpouÏívanûj‰ích vnûj‰ích prÛmûrÛ. Jsou vhodná pro
upnutí kruhov˘ch dûlen˘ch oãek pfii fiezání závitÛ. Typ se tfiemi
‰rouby zaruãuje pfiesné nastavení polohy závitofiezného oãka.
Tûlo vratidla je vyrobeno z taÏné oceli. Rukojeti jsou vroub-
kované pro spolehlivé uchopení a ovládání.

Vratidla na závitofiezná oãka
Robustní konstrukce, která je celá vyrobena ze zápustkovû kované oceli zaruãující dlouhou Ïivotnost a vroubkované rukojeti pro pevné upnutí.
Vratidla jsou konstruována pro upínaní fiady kruhov˘ch dûlen˘ch závitofiezn˘ch oãek rÛzn˘ch velikostí. Konstrukce se tfiemi upínacími ‰rouby
umoÏÀuje snadné upnutí oãka do pracovní polohy a udrÏuje osové vyrovnání pro pfiesné fiezání ãist˘ch pfiím˘ch závitÛ.

Poãet Obsah Hmotnost Objednací kód Cena
ks (mm) 1 ks KEN-518 Kã/sada

2 2.8 - 5.0 & 720 g -8480K 3864.3 - 14.0

Sada vratidel
Obsah:
Rozsah ãtyfihranu: 1.6 - 6.4 mm a 6.4 - 19.1 mm.

Sada vratidel na závitníky a závitofiezná oãka
Obsah:
Vratidla na závitofiezná oãka:
1 x 13/16”
1 x 15/16” 
1 x 11/2”. 

Vratidla na 
závitníky: 
Rozmûry ãtyfihranu: 
1 x 2.8 - 5.0 mm a
1 x 4.0 - 10.0 mm.

Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-518 Kã/sada

5 1150 g -8500K 800

Rozsah ãtyfihranu Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

2.8 - 5.0 175 110 g -8320K 116
4.0 - 10.0 275 340 g -8350K 178
4.3 - 14.0 380 590 g -8390K 280
5.3 - 17.0 480 800 g -8470K 472

Rozsah ãtyfihranu Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

1.5 - 5.0 105 60 g -8800K 150
2.0 - 7.2 156 175 g -8820K 210
2.5 - 9.0 220 375 g -8840K 254

Vratidlo na závitníky tyãové
Tûleso z kujné oceli s vroubkovanou pojistnou maticí, která pfii pouÏívání
zaji‰Èuje trvale pevné upnutí.

Vratidla 
na závitníky

Vratidlo je vyrobeno z kalené a temperované oceli s robustní konstrukcí.  Kalené a brou‰ené ãelisti, vroubkované nastavitelné rukojeti
pro pevné uchopení. Del‰í rukojeti vratidla umoÏÀují vyvinout vût‰í krouticí moment, zejména pfii pouÏití závitníkÛ o vût‰ím prÛmûru.
Rozmûry závitníkÛ podle ISO 529.

3
ks
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Vnûj‰í Délka Hmotnost Objednací kód Cena
prÛmûr (mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

13/16” 150 130 g -8070K 94
1” 210 170 g -8100K 128
1 5/16” 280 390 g -8130K 182
1 1/2” 320 400 g -8150K 238
2” 425 760 g -8200K 304
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Rozmûry Délka Hmotnost Objednací kód Cena
ãtyfihranu (mm) (mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

1.5 - 2.8 50 35 g -8860K 116
2.0 - 3.8 65 95 g -8880K 180
3.0 - 5.0 90 205 g -8900K 214

2.0 - 3.8 165 170 g -8920K 278
3.0 - 5.0 255 395 g -8940K 352

Vratidla 
se sklíãidlem 

Anglick˘ typ
Jsou urãena pro ruãní fiezání závitÛ s vy‰‰í pfiesností a ve stísnûn˘ch prosto-
rách. Robustní ocelové tûlo s dráÏkovan˘m sklíãidlem, ãtyfii vyrovnávací ãelisti
k drÏení závitníku ve správné poloze a posuvná pfiíãná rukojeÈ,
kterou lze vyuÏít pfii práci v osazení nebo u jin˘ch pfiekáÏek.

Saada
Obsah: 

Standardní délka:

1.5 - 2.8, 2.2 - 5.0, 

3.5 - 9.0 mm.
ProdlouÏená délka:
2.2 - 5.0, 3.5 - 9.0 mm.

Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-518 Kã/ks

5 895 g -9000K 1108

Vratidla ráãnová
Jsou vyrobena z kalené a temperované oceli a mají chromo-
van˘ vysoce leskl˘ povrch. MoÏnost pfiepínání rotace vpravo
/vlevo. Ve spojení s vícepolohovou posuvnou rukojetí jsou tato
vratidla ideálnû vhodná pro práci v omezen˘ch prostorách. 

Jednotlivû balená.

Rozmûry Délka Hmotnost Objednací kód Cena
ãtyfihranu (mm) (mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

3.0 - 6.0 85 200 g -8720K 154
6.0 - 8.0 100 340 g -8750K 190

Pro vratidlo Objednací kód Cena
KEN-567 Kã/ks

KEN-518-8720K -6500K 14
KEN-518-8750K -6510K 14

Náhradní ãelisti

Standardní délka

ProdlouÏená délka

Vratidla se sklíãidlem
Japonsk˘ typ
Jsou urãena pro ruãní fiezání závitÛ s vy‰‰í pfiesností a ve stísnûn˘ch prostorách.
Robustní ocelové tûlo z kujné oceli s dráÏkovan˘m sklíãidlem, stupÀovit˘mi ãelist-
mi a ãtyfibodov˘m upnutím roz‰ifiují rozsah prÛmûrÛ závitníkÛ, které lze pouÏít
v tomto vratidle s pevnou pfiíãnou rukojetí.
Jednotlivû balená.

Rozmûry Délka Hmotnost Objednací kód Cena
ãtyfihranu (mm) (mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

2.2 - 5.0 75 70 g -8520K 80

3.5 - 6.0 60 75 g -8550K 84
3.0 - 7.0 70 110 g -8580K 156

2.2 - 4.5 100 110 g -8620K 164
5.0 - 8.0 120 240 g -8690K 212

ProdlouÏená délka

Standardní délka

·tíhl˘ model

V˘‰ka Hmotnost Objednací kód Cena
sloupu (mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

230 & 305 1.50 kg -4300K 1052

Nádrh dílensk˘
SlouÏí k vyznaãování ãar,
které jsou rovnobûÏné
s referenãní hranou
nebo dráÏkou, a také
k oznaãování stfiedÛ
kulat˘ch tyãí. Obrobená
základna, dva sloupy,
oboustranná rycí jehla
a nastaviteln˘ pfiípravek
pro drÏení rycích jehel
o prÛmûru do 6 mm (1/4”)
na sloupu. Na základnû 
je obrobená klínová dráÏka
pro pouÏití  na trubkách
a kulat˘ch tyãích a dva 
frikãnû fixované kolíky,
které slouÏí jako vodítka
pfii posunování podél
referenãní hrany nebo dráÏky. 
Úhel sloupu lze jemnû nastavit
pomocí dráÏkované matice. 
Dodáváme se dvûma sloupy.

Rozmûry základny
80 x 30 mm.

5
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NÁ¤ADÍ DÍLENSKÉ RUâNÍ

SKUPINA

518

Délka ·ífika Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) (5 ks) KEN-518 Kã/ks

210 30 1200 g -2700K 946

Typ Délka ·ífika Hmotnost Objednací kód Cena
noÏe (mm) (mm) (5 ks) KEN-518 Kã/ks

Chrom-vanad. ocel 230 17 1100 g -2720K 2074

Ocel s vysokou 100 10 320 g -2740K 946

pevností v tahu 150 13 540 g -2760K 1022
205 14 930 g -2780K 1494

·krabky ploché 
Heavy Duty

Plochá dílenská ‰krabka Heavy Duty 
NÛÏ z chrom-vanadiové oceli, pro tûÏké a rozsáhlé mechanické práce.  

Sada ‰krabek 3-dílná
Po jednom ks: 100 mm trojúhelníková, pÛlkulatá
a 205 mm plochá.

Poãet Obsah Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-518 Kã/ks

3 Viz v˘‰e 350 g -2850K 372

Délka ·ífika Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 5 ks KEN-518 Kã/ks
100 11 330 g -2540K 120
150 16 600 g -2560K 178
205 16 1000 g -2580K 234

PÛlkulatá ‰krabka
Pro vnitfiní povrch dut˘ch objektÛ, jako jsou obloÏení
loÏisek nebo vnitfiní válcové plochy. 

PÛlkulatá ‰krabka na loÏiska
K odstraÀování v˘stupkÛ z povrchu loÏisek apod.

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
5 ks KEN-518 Kã/ks

Kapesní typ s klipsem 230 g -4330K 56
Hrot pro tuto jehlu KEN-567-6200K 38

Celková délka Hmotnost Objednací kód Cena
5 ks KEN-518 Kã/ks

115 mm 180 g -4350K 30

Celková délka Hmotnost Objednací kód Cena
5 ks KEN-518 Kã/ks

180 mm 300 g -4370K 42

Celková délka Hmotnost Objednací kód Cena
5 ks KEN-518 Kã/ks

180 mm 320 g -4360K 42

Sttrojnická jehla
Celková délka 115 mm. Jednodílná, jednostranná, pro oznaãování
ve stístûn˘ch prostorách.

Jehla + ‰krabka
Celková délka 180 mm.

Oboustranná jehla  
Celková délka 180 mm. Oboustranná, je vhodná pro oznaãování
na obtíÏnû pfiístupn˘ch místech, napfiíklad v dráÏkách.

Jehly r˘sovací
K vyná‰ení jemn˘ch ãar na povrchu kovÛ. Jsou vyrobeny kalené a tempe-
rované vysoce kvalitní oceli. Tûleso jehel je dráÏkované pro pevné a jisté
uchopení. Pfiesnû brou‰ené hroty zaruãují pfiesné oznaãení. Dodáváme 
typ s hrotem, kapesní typ, standardní strojnick˘ typ, oboustrann˘ typ,
které jsou zejména pouÏívány ve spojení s dílensk˘mi nádrhy.

Kapesní typ
Celková délka 88 mm. Pouze s ocelov˘m hrotem. Hrot lze obrátit k prevenci po‰ko-
zení odûvu pfii zasunutí jehly do kapsy. DráÏkované tûlo pro jisté uchopení.

Sada hákÛ a ‰piãákÛ
Obsahuje pfiím˘ ‰piãák, úpln˘ hák,  90-stupÀov˘ hák
a 45-stupÀov˘ hák. Pro vytahování  závlaãek, klínÛ,
OkrouÏkÛ, pruÏin a podloÏek. Stopky z kalené
a temperované oceli mají
dráÏkovanou ãást pro
pfiesné uchopení. Ru-
kojeti ãtvercového prÛfie-
zu jsou odolné proti nárazu
a umoÏÀují pevné 
uchopení.

Poãet ks Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-518 Kã/ks

4 110 g -2900K 190

Trojúhelníková ‰krabka
Pro nástrojárny a lehké dílenské práce. PouÏívá se na malá
loÏiska a pouzdra loÏisek na ‰patnû pfiístupn˘ch místech.

·krabky dílenské
V‰echny ‰krabky mají tvarované dfievûné rukojeti a kalené a temperované
noÏe z kvalitní oceli s extrémnû ostr˘mi bfiity. ·krabky odstraÀují v˘stupky
na povrchu odebíráním mal˘ch mnoÏství kovu z obrobeného nebo pilova-
ného povrchu. 

Plochá ‰krabka
Pro ploché povrchy a vnûj‰í válcové povrchy.

Délka ·ífika Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 5 ks KEN-518 Kã/ks
100 16 360 g -2640K 124
150 19 650 g -2660K 178
205 23 1300 g -2680K 234

7
ks

Délka ·ífika Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 5 ks KEN-518 Kã/ks
100 8 320 g -2440K 124
150 10 620 g -2460K 178
205 15 1200 g -2480K 234

Poãet ks Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-518 Kã/ks

7 110 g -2920K 1170

Sada univerzálních 
hákÛ a ‰piãákÛ

Pro aplikace v automobilovém prÛmyslu a ve strojírenství. Vhodné pro
odstraÀování O-krouÏkÛ, závlaãek, tûsnûní, objímek, pruÏin a podloÏek.
Nárazuvzdorné rukojeti. Prodáváme v robustní plastové krabici.
Obsah:
210 mm (8”): hák, pfiím˘ ‰piãák, ‰piãák zahnut˘ o 90°,
135 mm (5”): pfiím˘ ‰piãák, hák, kombinovan˘ hák, hák zahnut˘ o 90°.

4
ks

3
ks

NOVINKA
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Ploch˘
obrobek

Ukazatele 
stfiedÛ a hran

Pro rychlé a pfiesné urãení
polohy obrobku. 
Jsou vyrobeny z oceli a jsou
dokonale prokalené. Lze je
pouÏít na ploch˘ch povr‰ích,
pfiím˘ch hranách, osazeních,
dráÏkách, trámcích, pro
hmoÏdinky, stfiedicí hroty
a nar˘sované ãáry. 

Chcete-li nalézt hranu, upevnûte
nejprve ukazatel v kle‰tinû nebo
sklíãidle. Pak posuÀte stÛl 
s obrobkem tak, aby se rotaãní
hrana ukazatele právû dotkla
obrobku. 
((oobbrr  11)). 

KdyÏ se kontaktní hrot ukazatele
hrany dotkne obrobku, je nucen
se pohybovat soustfiednû s tûle-
sem ((oobbrr  22)). Jak˘koliv dal‰í
pohyb  “mimo stfied” zpÛsobí
zfietelné kmitání.  
V tomto bodû je vzdálenost od
hrany obrobku ke stfiedu ukaza-
tele rovna polovinû prÛmûru
kontaktního hrotu.
Poloha vztaÏné roviny a stfiedicí
znaãky se urãí pomocí kombi-
nace ukazatele hran a stfiedÛ
((oobbrr  33)). 

Ten má kuÏelov˘ kontaktní hrot,
kter˘ je spu‰tûn do polohy a 
dotkne se obrobku v bodû, kter˘
chcete mûfiit. 
Pomocí ocelového pravítka nebo
pfiímûrného pravítka pfiivedete
ukazatel do soustfiedného pohybu
((oobbrr  44)).

PrÛmûry Hmotnost Objednací kód Cena
KEN-518 Kã/ks

Stopka 0.200”
Tûleso 0.375” 30 g -1410K 190

Stopka 10 mm
Tûleso 10 mm 40 g -1420K 200

Stopka 0.200”
Tûleso 0.500” 40 g -1430K 186

Ukazatele hran a stfiedÛ
Kombinované 

Obboustranné

Rovné

PrÛmûry Hmotnost Objednací kód Cena
KEN-518 Kã/ks

Stopka 0.200” 60 g -1460K 220Tûleso 0.500”

PrÛmûry Hmotnost Objednací kód Cena
KEN-518 Kã/ks

Stopka 0.200” 50 g -1440K 280Tûleso 0.500”
Stopka 0.200” 30 g -1450K 270Tûleso 0.375”
Stopka 5 mm 40 g -1445K 302Tûleso 12 mm

Ukazatele hran

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 1

Konvexní
obrobek

Kulov˘ kontakt

Kotouãov˘ kontakt

·piãka jehly

Univerzální drÏák indikátoru

Tûleso
sklíãidla

Umístûte kontaktní rameno paralelnû, av‰ak ponûkud mimo povrch,
kter˘ chcete vyrovnávat. KdyÏ hledáte povrch k prÛmûru, musí b˘t
‘kotouã' umístûn co nejblíÏe ke stfiedu tohoto prÛmûru. SpusÈte rotaci
vfietena s otáãkami mezi 200 a 500 1/min. Pak pomalu pfiisunujte stÛl
nebo vfieteno, aby se kontakní rameno pfiiblíÏilo k vyrovnávanému
povrchu. Kontaktní rameno bude lehce klepat na povrch (obr. 2).
âím blíÏe bude referenãní bod ke  geometrické ose vfietena, tím men‰í
bude pohyb ramena (obr. 3). KdyÏ se rameno pfiestane pohybovat
v pfiímce a zaãne 'skákat', je to známkou, Ïe byl dosaÏen referenãní
bod (obr. 4):

1/2 kontaktní Ø + hrana = stfied           1/2 kontaktní Ø - stfied = hrana

obr. 2 obr. 3 obr. 4

obr. 1

Sada ukazatelÛ stfiedÛ a hran
Obsahuje tûleso sklíãidla a ãtyfii kontaktní ramena. SlouÏí
ke kontrole házivosti nebo soustfiednosti, pfiímosti a oso-
vého vyrovnání. Indikuje polohu referenãního bodu na
komponentû nebo pfiípravku od  geometrické osy vfietena
stroje. K pouÏití na stojanov˘ch vrtaãkách,
soustruzích, frézkách, vyvrtávaãkách apod.

Tûleso sklíãidla:  
Je upnuto ve vfietenû pomocí vhodného
vrtákového nebo kle‰tinového sklíãidla (obr.1).
Kontaktní ramena jsou drÏena v poloze pomocí
dráÏkovaného prstence, kter˘ lehce upíná ku-
lov˘ kloub uvnitfi tûlesa. Ramena lze vymûnit
bez vyjmutí tûlesa z vfietena stroje. 

Univerzální drÏák indikátoru 
V˘mûnn˘ konec umoÏÀuje  
upnutí s 2-díln˘mi nebo
3-díln˘mi rybinov˘mi upí-
nacími sestavami. KdyÏ je
demontován, zapadne do
standardního 1/4” boãního
upínaãe. Ten pouÏívá osu
vfietena k vyrovnání otvorÛ
nebo ãepÛ, kontrole rovinnosti
nebo kolmosti obrobku nebo
pfiípravku a kontrole házivosti
komponent. Vfietenem je tfieba
otáãet pouze ruãnû, aby ne-
do‰lo k po‰kození ãíselnico-
vého indikátoru (obr 1).

·piãka jehly
K lehkému vyznaãení ãar a poloh na kompo-
nentû jako reference pro následující operace,
s pouÏitím ãíselnice nebo digitálního displeje
stroje k nastavení polohy ‰piãky r˘sovací jehly
(není vyobrazeno).

Kotouãov˘ kontakt 0.100”  
K urãení referenãního
bodu 0.050” ± 0.0005” 
od konvexního povrchu.

Kulov˘ kontakt  0.250”
K urãení referenãního
bodu 0.125” ± 0.0005”
od rovinného povrchu. Obsah Hmotnost Objednací kód Cena

1 ks KEN-518 Kã/ks

Viz v˘‰e 130 g -1500K 332

PrÛmûry Hmotnost Objednací kód Cena
KEN-518 Kã/ks

Stopka 0.500” 60 g -1470K 228Tûleso 0.500”
Stopka 12 mm 50 g -1480K 252Tûleso 12 mm

Uppínací sestavy

2-dílná   3-dílná
5
ks
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NÁ¤ADÍ DÍLENSKÉ RUâNÍ

SKUPINA

518
Mûfiidlo obkroãné 
s pevn˘m kloubem

Je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, má le‰tûn˘
povrch. Je tvofieno dvûma rameny, jeÏ jsou
spojena velkou maticí a ‰roubem, které tak tvofií
pevn˘ tfiecí kloub. KaÏdé obkroãné mûfiidlo 
s pevn˘m kloubem má jeden nastaviteln˘
brou‰en˘ hrot, kter˘ lze zasunout za úãelem
uloÏení. Druhé rameno je u ‰piãky zkosené.
Ramena se dají obrátit, takÏe hrot mífií buì
dovnitfi nebo ven. Obkroãná mûfiidla 
s pevn˘m kloubem se pouÏívají k r˘sování
obloukÛ a rovnobûÏn˘ch ãar pfii pouÏití hrany
obrobku jako vodítka. PouÏívají se také
k mûfiení vzhledem ke stfiedu komponenty.

Vnnitfiní
hmatadlo

Nastaviteln˘
hrot

Nastaviteln˘
hrot a bodec

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

100 (4”) 60 g -0530K 330
150 (6”) 80 g -0540K 436

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

150 (6”) 55 g -0550K 672

Sada odpichovacího kruÏítka a hmatadel
Obsah: 
Odpichovací kruÏítko 150”, vnitfiní hmatadlo 150”, vnûj‰í hmatadlo 150”.

KruÏítko odpichovací
Je vyrobeno z vysoce kvalitní le‰tûné oceli a má hroty
s brou‰en˘m povrchem. Mezi rameny je namontován
jemn˘ stavûcí ‰roub, kter˘ slouÏí k nastavení vzdá-
lenosti mezi hroty. Ramena jsou spojena kruhovou
pruÏinou, ke které je pfiipevnûn vroubkovan˘ nás-
tavec pro otáãení odpichovacím kruÏítkem.  
Odpichovací kruÏítka se pouÏívají k r˘sování obloukÛ 
a kruÏnic. K fixaci polohy ramena, okolo nûhoÏ
se kruÏítko pfii r˘sování otáãí, slouÏí lehk˘
dÛlek na obrobku.

Hmatadla vnitfiní a vnûj‰í
Jsou vyrobena z vysoce kvalitní le‰tûné oceli a má hroty s brou‰en˘m
povrchem. Ramena jsou spojena kruhovou pruÏinou a mezi rameny je
namontován jemn˘ stavûcí ‰roub, kter˘ slouÏí k nastavení vzdálenosti
mezi hroty. Hmatadla se pouÏívají k mûfiení vnitfiních a vnûj‰ích rozmûrÛ 
a k vzájemnému srovnávání vzdáleností a rozmûrÛ.

Max. mûfien˘ rozmûr Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-518 Kã/ks

75 (3”) 50 g -0230K 282
100 (4”) 50 g -0240K 286
150 (6”) 90 g -0260K 294
200 (8”) 110 g -0280K 326
255 (10”) 170 g -0300K 396
305 (12”) 195 g -0320K 412

75 (3”) 50 g -0430K 284
100 (4”) 50 g -0440K 290
150 (6”) 120 g -0460K 292
200 (8”) 120 g -0480K 358
255 (10”) 190 g -0500K 392
305 (12”) 225 g -0520K 412

Vnitfiní hmatadlo

Vnûj‰í hmatadlo

Max. mûfien˘ Hmotnost Objednací kód Cena
rozmûr 1 ks KEN-518 Kã/ks

75 (3”) 50 g -0030K 242
100 (4”) 60 g -0040K 232
150 (6”) 95 g -0060K 262
200 (8”) 115 g -0080K 272

250 (10”) 180 g -0100K 326
300 (12”) 200 g -0120K 354

Mûfiidlo obkroãné 
s pevn˘m kloubem
Je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli,
má le‰tûn˘ povrch. Je tvofieno
dvûma rameny, jeÏ jsou spojena
velkou maticí a ‰roubem, které tak
tvofií pevn˘ tfiecí kloub. KaÏdé ob-
kroãné mûfiidlo s pevn˘m kloubem
má jeden nastaviteln˘ brou‰en˘
hrot, kter˘ lze zasunout za úãelem
uloÏení. Druhé rameno je u ‰piãky
zkosené. Ramena se dají obrátit,
takÏe hrot mífií buì dovnitfi nebo
ven. Obkroãná mûfiidla s pevn˘m
kloubem se pouÏívají k r˘sování
obloukÛ a rovnobûÏn˘ch ãar pfii
pouÏití hrany obrobku jako vodítka.
PouÏívají se také k mûfiení vzhle-
dem ke stfiedu komponenty.

Vnûj‰í
hmatadlo

Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-518 Kã/ks

3 350 g -0580K 634

3
ks
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Typ Délka Objednací kód Cena
stupnice KEN-518 Kã/ks

150 mm/6” -3110K 130
Metrická 300 mm/12” -3310K 278
a palcová 600 mm/24” -3710K 494

1000 mm/39” -3910K 1112
150 mm -3130K 128

Pouze 300 mm -3330K 278
metrická 600 mm -3730K 404

1000 mm -3930K 860

Mûfiítka 
ocelová

Temperovaná pruÏinová nerez ocel nejvy‰‰í kvality. Chromovan˘ povrch se saténov˘m odstínem. Anti-reflexní úprava povrchu,
barevnû stálé ãerné ãíslice a dílky.  Extrémnû snadné ãtení. Pfiesnost: ± 0.2  mm pro celou stupnici. Platí pro 20°C. Nekoroduje.

Zaoblen˘ konec - tuh˘ list
Tuhé listy z temperované pruÏinové oceli. ·ífiky listÛ: 
Délka 150 mm/6” = ‰ífika listu 19 mm. 
Ostatní délky = ‰ífika listu 25 mm.
S otvorem pro zavû‰ení.

Rovn˘ konec - pruÏn˘ list
PruÏné listy z temperované pru-
Ïinové oceli. ·ífika listu 12  mm.

Rovn˘ konec - tuh˘ list
Tuhé listy z temperované pruÏinové oceli. 
·ífiky listÛ: 
Délka 150 mm/6” = ‰ífika listu 19 mm. 
Ostatní délky = ‰ífika listu 25 mm.

Mûfiítka 
nerezová kapesní 

Listy z temperované pruÏinové nerezové oceli. List o ‰ífice 
13 mm s klipsem na uchycení na kapse a posuvn˘m hloub-
komûrem. Na zadní stranû je pfievodní tabulka z palcov˘ch
jednotek na milimetry s krokem 1/64”. ·ífika listu 12 mm.
Lze je také pouÏít jako hloubkomûr.

Typ Délka Objednací kód Cena
stupnice KEN-518 Kã/ks
Metrická 150 mm/6” -3010K 128
a palcová 300 mm/12” -3210K 278
Pouze 150 mm -3030K 152

metrická 300 mm -3230K 274

Typ Délka Objednací kód Cena
stupnice KEN-518 Kã/ks
Metrická 150 mm/6” -3020K 126
a palcová

Typ Délka Objednací kód Cena
stupnice KEN-518 Kã/ks
Metrická 150 mm/6” -3120K 126
a palcová 300 mm/12” -3320K 278

Typ Délka Objednací kód Cena
stupnice KEN-518 Kã/ks
Metrická 150 mm/6” -3510K 76
a palcová

Typ Délka Objednací kód Cena
stupnice SEN-518 Kã/ks
Metrická 150 mm/6” -3500K 54a palcová

Mûfiítka 
nerezová kapesní

Listy z temperované pruÏinové nerez oceli. List o ‰ífice 12
mm s klipsem na uchycení na kapse a posuvn˘m hloubko-
mûrem. Na zadní stranû je pfievodní tabulka z palcov˘ch
jednotek na milimetry s krokem 1/64”.

PruÏn˘ list - palcová stupnice - dílky po 1/16”, 1/32” a 1/64”, ãísla u kaÏdého palce.

PruÏn˘ list - metrická stupnice - dílky po 0.5 mm a 1 mm, ãísla po 10 mm.

Tuh˘ list - metrická stupnice - dílky po 0.5 mm a 1 mm, ãísla po 10 mm.

Tuh˘ list - palcová stupnice - dílky po 1/16”, 1/32” a 1/64”, ãísla u kaÏdého palce.

PruÏn˘ list - metrická stupnice - dílky po 0.5 mm a 1 mm, ãísla po 10 mm

PruÏn˘ list - palcová stupnice - dílky po 1/16”, 1/32” a 1/64”, ãísla u kaÏdého palce, kaÏd˘ch 8/64” a 
kaÏdé 4/32”.

Tuh˘ list - metrická stupnice - dílky po 0.5 mm a 1 mm, ãísla po 10 mm.

PruÏn˘ list - palcová stupnice - dílky po 1/16”, 1/32” a 1/64”, ãísla u kaÏdého palce, kaÏd˘ch 8/64” a 
kaÏdé 4/32”.

Zaaoblen˘ konec

Rovn˘ konec

Antireflexní
Saténov˘ odstín
Nekoroduje

Nerez ocel 
Nekoroduje

Zaoblen˘ konec - pruÏn˘ list
PruÏné listy z temperované pru-
Ïinové oceli. ·ífika listu 12  mm.
S otvorem pro zavû‰ení.

Antireflexní
Saténov˘ odstín
Nekoroduje

Antireflexní
Saténov˘ odstín
Nekoroduje

EEC Tfiída 1



NÁ¤ADÍ DÍLENSKÉ RUâNÍ
SKUPINA

518
NN

áá
fifi aa

dd
íí   dd

íí ll ee
nn

ss
kk
éé
  rr uu

ãã
nn

íí

Strana357VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007

Mûfiítka tesafiská 
hliníková 

Extrémnû lehk˘ protlaãovan˘ v˘lisek vyroben˘ z eloxo-
vaného hliníku, kalen˘ a lakovan˘. Dílky na stupnici:
mm/1/8”. Dodáváme v ãirém plastovém pouzdfie.

Rozsah Objednací kód Cena
SEN-518 Kã/ks

150 mm/6” -3600K 58
300 mm/12” -3620K 76
600 mm/24” -3640K 146

1000 mm/39” -3660K 202

Rozsah Objednací kód Cena
(mm) KEN-518 Kã/ks
1 - 15 -1320K 272

15 - 30 -1340K 290

Souprava spárov˘ch mûrek
Rozsah: 3 mm (1/8”) - 13 mm (1/2”)
Vhodné pro mûfiení ‰tûrbin, otvorÛ, dráÏek a zahloubení. Vroubkovaná rukojeÈ se
saténov˘m povrchem umoÏÀuje jemné nastavení v obrobku. Dûlené kulové doteky
jsou kalené pro lep‰í pfiesnost a Ïivotnost. PouÏívají se ve spojení 
s mikrometrem pro pfiesná mûfiení vnitfiních rozmûrÛ. K mûfiení otvorÛ, ‰tûrbin
a zahloubení, která jsou mimo rozsah tûchto mal˘ch spárov˘ch mûrek, pouÏijte
teleskopické spárové mûrky Kennedy. Obsah této soupravy: spárové mûrky
o celkové délce 90, 100 a 110 mm.

Pinzety
Pro dílnu i domácnosti. KfiíÏové pinzety jsou samosvorné a otevírají
se jen tlakem. Dodáváme jednotlivû nebo v soupravû 6 ks

See zahnutou ‰piãkou

KfiíÏové s ploch˘m koncem

S jehlovou ‰piãkou

S ostrou ‰piãkou

S ploch˘m koncem

KfiíÏové s ostrou ‰piãkou

Typ Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-518 Kã/ks

S ostrou ‰piãkou 115 -5100K 62
S jehlovou ‰piãkou 115 -5120K 104

Plochá kfiíÏová 170 -5140K 116
Se zahnutou ‰piãkou 145 -5160K 104
S ploch˘m koncem 120 -5180K 80

KfiíÏová 115 -5200K 78s ostrou ‰piãkou
Sada 6 ks (po 1 ks kaÏdé pinzety) -5250K 484

Mûrky 
vnitfiních prÛmûrÛ

KvÛli svému tvaru se také naz˘vají kuÏelové mûrky, nemûfií 
v‰ak kuÏely. Jsou vhodné pro rychlé a pfiesné kon-
troly vnitfiních prÛmûrÛ trubek, ‰ífiky dráÏek, rozmûrÛ otvorÛ,
obkroãn˘ch mûfiidel apod. Jsou vyrobeny z temperované
pruÏinové oceli. Krok mûfiení 1 mm. Nerezová ocel. Platné pro 20°C.
Antireflexní chromovan˘ povrch se saténov˘m odstínem. Stálobarevná
ãerná ãísla a dílky.

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-518 Kã/ks

4 -1150K 510

Rozsah Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-518 Kã/ks

100 mm/4” 340 g -4150K 922
150 mm/6” 410 g -4160K 1640

Úhelníky vícefunkãní 
Jsou vyrobeny z kalené oceli a pfiesnû vybrou‰eny. Dodáváme
se tfiemi plnû nastaviteln˘mi listy, které je moÏno nastavit
a upevnit do polohy pomocí pojistné matice na úhelníku. Jeden
pfiím˘ paralelní list pro pouÏití jako bûÏn˘ dílensk˘ úhelník, dal‰í
listy s úhlem 30° a 45° pro kontrolu úhlÛ a úzk˘ list s metrickou
a palcovou stupnicí.

Úhelníky  
dílenské

Jsou vyrobeny z kalené a temperované oceli.
Hrany jsou rovnobûÏnû zabrou‰eny tak, aby
dávaly pfiesn˘ prav˘ úhel na vnitfiní i vnûj‰í 
stranû úhelníku a ramena. 
Vyrobeny podle BS 939. 
Jakostní tfiída B. 

Velikost Objednací kód Cena
(mm) KEN-518 Kã/ks
75 (3”)* -4030K 440

100 (4”)* -4040K 480
150 (6”)* -4060K 700
225 (9”) -4090K 1186
300 (12”) -4120K 1548

Úhelníky dílenské 
pfiesné 

Jsou vyrobeny z kalené a temperované oceli.
Hrany jsou rovnobûÏnû zabrou‰eny tak,
aby dávaly pfiesn˘ prav˘ úhel na
vnitfiní i vnûj‰í stranû úhelníku
a ramenû. 
Vyrobeny podle BS 939. 
Jakostní tfiída B. 

*Dodáváme 
v robustní krabici.

Velikost Objednací kód Cena
(mm) OXD-518 Kã/ks

75 (3”) -0030K 414
100 (4”) -0040K 494
150 (6”) -0060K 664
225 (9”) -0090K 986
300 (12”) -0120K 1318
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PrÛmûr Objednací kód Cena
zrcátka KEN-518 Kã/ks

50 mm -5400K 278

Objednací kód CenaPopis KEN-567 Kã/ks

Náhradní Ïárovka -6400K 18

Rozmûry Objednací kód Cena
zrcátka KEN-518 Kã/ks

50 x 25 mm -5500K 486

Rozmûry Délka Objednací kód Cena
zrcátka Uzavfiené/otevfiené KEN-518 Kã/ks

90 x 50 mm 370/550 mm -5460K 94

Se svítidlem
S pruÏnou nosnou trubicí, kterou je moÏno nastavit do libovolné polohy.
Má otoãnou hlavu a k provozu potfiebuje dvû baterie
‘AA’ (EDI-904-0150K).

Zrcátka 
teleskopická inspekãní

Univerzální polohovací kloub s pouzdrem zajistí toto vy-
soce kvalitní nezkreslující zrcátko v libovolné poloze. 
Chromovan˘ povrch s vysok˘m leskem, teleskopick˘ hfiídel.

Kulaté

PrÛmûr Délka Objednací kód Cena
zrcátek Uzavfiené/otevfiené KEN-518 Kã/ks
30 mm* 180/480 mm -5380K 62
50 mm* 280/420 mm -5420K 88

* Se siln˘m magnetem a klipsem na kapsu. 

Hranaté

Zrcátka inspekãní
S pruÏnou nosnou trubicí, kterou je moÏno nastavit do libovolné polohy.
Dodáváme jako typ Standard nebo s pfiídavn˘m svítidlem. Oba modely
mají vysoce kvalitní nezkreslující zrcátko
a chromovanou nosnou trubici.

Standard

Lupy hodináfiské
Jsou vyrobeny v nárazuvzdorného plastu. Netfií‰tivá ãoãka. Pro klenotníky,
hodináfie, modeláfie a radioamatéry. Dodáváme s ãirou nebo plnou paticí.

Typ patice Zvût‰ení Ohnisková vzdálenost Obj. kód Cena
(mm) KEN-518 Kã/ks

âirá 10x 31 (11/4”) -6000K 82
Plná 10x 31 (11/4”) -5290K 62
Plná 4.0x 63 (21/2”) -5300K 32
Plná 3.5x 75 (3”) -5310K 32
Plná 3.0x 90 (31/2”) -5320K 32
Plná 2.5x 100 (4”) -5330K 32

Popis Zvût‰ení Objednací kód Cena
KEN-518 Kã/ks

Ruãní Ø 50 mm 5x -6040K 68
Ruãní Ø 75 mm 4x -6060K 84
Ruãní Ø 100 mm 2x -6080K 100

Lupy
Lehká plastová zvût‰ovací skla. Dávají jasn˘ a ostr˘ zvût-
‰en˘ obraz. Pro kontrolu hotov˘ch dílÛ, zvût‰ování
malého textu apod.

Rozmûry Objednací kód Cena
KEN-518 Kã/ks

100 mm x 100 mm -5360K 142

Zrcadlo ãtvercové inspekãní
Rovinné sklenûné zrcadlo zapu‰tûné do lehkého hliníkového rámu.
Dává moÏnost zviditelnit skryté oblasti. Rozmûry: 100 x 100 mm.

NOVINKA
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Úhly Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-518 Kã/ks

60°, 55°, 471/2°, 14° 85 g -0800K 160

Mûrky polomûrové
Jsou vyrobeny z kalené a le‰tûné oceli a pfiesnû
frézovány pro dosaÏení optimání pfiesnosti pfii
mûfiení vnitfiních a vnûj‰ích polomûrÛ. 
Jsou sloÏeny v oce-
lovém pouzdfie.

Mûrky 
stoupání závitu

Pro pfiesné mûfiení tvaru vnitfiních a vnûj‰ích závitÛ. Jsou vyrobeny 
z kalené a le‰tûné oceli. Mûrky jsou pfiesnû frézovány
pro dosaÏení optimální pfiesnosti.
Jsou sloÏeny v ocelovém
pouzdfie.

Mûrka úhlu závitu
Vyrobena z kalené a le‰-
tûné oceli. Pro kontrolu
závitÛ  BA, Whitworth
a B.S.F., Acme a
American Screw Threads. 
Úhly: 
60°: americké a metrické,
55°: Whitworth a BSF, 
471/2°: BA,  
14°: ACME.

Typ Poãet Rozsah Objednací kód Cena
mûrek velikostí KEN-518 Kã/ks

55° Whit. 28 4 aÏ 62 TPI -1000K 136
60° metrick˘ 20 0.75 - 6 mm -1010K 128
60° U.S. 30 4 aÏ 42 TPI -1070K 160

Poãet Rozsah Objednací kód Cena
mûrek polomûrÛ KEN-518 Kã/ks

34 1.0 aÏ 3.0 x 0.25 -0820K 3763.5 aÏ 7.0 x 0.5
32 7.5 aÏ 15.0 x 0.5 -0850K 432
32 17/64” aÏ 1/2”x 1/64” -0940K 632

30 15.5 aÏ 20.0 x .5 -0890K 43221.0 aÏ 25.0 x 1 
30 1/32” aÏ 1/4”x 1/64” -0920K 568

Velikost Objednací kód Cena
KEN-518 Kã/ks

150 mm (6”) -3400K 458

150 mm (6”) -3450K 468

Typ s úhlomûrem

Jednoduch˘ typ

Mûrky hloubkové
Jednoduch˘ typ 
Pro mûfiení zahloubení v ploch˘ch základnách. Obsahují pfiesnû
brou‰ené ocelové pravítko, které svírá s tûlesem mûrky úhel
90°. Tûleso má pfiesnû brou‰ené ustavovací plochy
a vroubkovanou nastavovací / pojistnou matici.

Mûrka hloubková s úhlomûrem
Je vyrobena z brou‰ené oceli. Má stupnici  0° - 180°
v obou smûrech pro rychlá a pfiesná mûfiení.
Je-li pravítko na úhlomûru nastaveno na úhel 90°,
pak s ním lze provádût pfiesná mûfiení hloubek. 

Jeeddnoduch˘ typ

Typ 
s úhlomûrem

Rozsah Objednací kód Cena
prÛmûrÛ KEN-518 Kã/ks

1.5 - 12.5 mm -1130K 1430

Kalibry otvoru
Vyrobeny z kalené oceli se saténovû leskl˘m povrchem. Pfied-
stavuje ideální zpÛsob, jak mûfiit prÛmûr vrtáku a ocelového drátu.

Kalibry otvorÛ 1.5 - 12.5 mm 
30 otvorÛ pro mûfiení vrtákÛ od 1.5 do 12.5 mm, s metrick˘mi rozmûry
a jejich decimálními ekvivalenty.

Mûrky na dráty
Jsou vyrobeny z velmi kvalitní
nástrojové oceli a mají kartáãovan˘
saténov˘ povrch. KaÏdá dráÏka je
oznaãena jmenovit˘m prÛmûrem.
Dvojdílná otoãná konstrukce ‰etfií
prostor.

Rozsah Objednací kód Cena
velikostních ãísel KEN-518 Kã/ks

1 - 60 -1100K 788

Kalibr otvorÛ velikostního ãísla 1 - 60 
Mûfií vrtáky s velikostními ãísly 1 - 60. Otvory jsou oznaãeny decimálním
ekvivalentem vrtáku.

Velikost Rozsah Délka Objednací kód Cena
mm mm          palce (mm) KEN-518 Kã/ks
A 8 - 12 5/16”- 1/2” 115 -1174K 220
B 12 - 19 1/2”- 3/4” 115 -1175K 220
C 19 - 32 3/4”- 11/4” 115 -1176K 220
D 32 - 54 11/4”- 21/8” 137 -1177K 228
E 54 - 90 21/8”- 31/2” 137 -1178K 110
F 90 -150 31/2”- 6” 137 -1179K 110

Sada 6 ks
Dodáváme ji v praktickém obalu z PVC s oznaãením velikostí, 
se zapínáním na patentky. Obsahuje po 1 ks velikosti A - F vãetnû. 

Mûrky teleskopické 
Vroubkovaná tûlesa se saténov˘m povrchem umoÏÀují
spolehlivé nastavení kalen˘ch a brou‰en˘ch plunÏrÛ pro
pfiesné mûfiení vnitfiního
prÛmûru v souãinnosti 
s mikrometrem. 
Pro mûfiení men‰ích 
prÛmûrÛ pouÏijte mûr-
ku na men‰í otvory.

Rozsah sady
Objednací kód Cena
KEN-518 Kã/ks

8 - 150 mm (5/16” - 6”) -1180K 886

Rozsah Objednací kód Cena
velikostí KEN-518 Kã/ks

1 - 36 SWG -1160K 486
0.2 - 10.0 mm -1165K 536
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Tlou‰Èka Objednací kód Cena
(mm) KEN-519 Kã/ks

0.03 -1030K 46
0.04 -1040K 72
0.05 -1050K 46
0.06 -1060K 46
0.08 -1080K 46
0.10 -1100K 46
0.15 -1150K 42
0.20 -1200K 42
0.25 -1250K 42
0.30 -1300K 42
0.40 -1400K 42
0.50 -1500K 46

Mûrky pásové
PouÏívání tûchto mûrek je velmi roz‰ífieno ve v˘robû a servisu osobních,
nákladních automobilÛ a zemûdûlsk˘ch strojÛ a dále pfii v˘robû pfiípravkÛ,
mûrek a pfii experimentální práci. Metrické velikosti dodáváme v pásech
o délce 300 mm, ‰ífice 12.7 mm a 14 rÛzn˘ch tlou‰Èkách od 0.03 do 0.50
mm. Mûrky mají zaoblené konce, proto se s nimi pracuje mnohem poho-
dlnûji. KaÏd˘ kus je v samostatnû zabalen, s praktick˘m otvorem 5 mm
(3/16”) pro zavû‰ení. Dodáváme také imperiální velikosti.

12.7 mm x 300 mm

Tlou‰Èka Rozmûry Objednací kód Cena
(mm) ‰ífika x délka KEN-519 Kã/ks
0.03 12.7 mm x 7.6m -3030K 538
0.04 12.7 mm x 7.6m -3040K 538
0.05 12.7 mm x 7.6m -3050K 540
0.10 12.7 mm x 7.6m -3100K 540
0.20 12.7 mm x 7.6m -3200K 540
0.50 12.7 mm x 6.1m -3500K 540

Spáromûry lístkové
Tento praktick˘ v˘robek je uloÏen v zásobníku na praktick˘ch dávkova-
cích cívkách. Zásobu spáromûrn˘ch lístkÛ je uÏiteãné mít pro pfiípad,
kdy je napfi. zapotfiebí odfiíznout poÏadovanou délku pro nastavení zdvi-
hátek ventilÛ, zapalovacích svíãek, kontaktÛ
v rozdûlovaãi, pro kontrolu vÛle v loÏiskách
a ozuben˘ch soukolích, lícování pístÛ,
krouÏkÛ a ãepÛ, kalibraci úzk˘ch
dráÏek apod. Lístky jsou také
uÏiteãné jako vyrovnávací pod-
loÏky v pfiípravcích a pfii práci
s matricemi. Dodáváme v pev-
ném plastovém pouzdfie
s navijákem. MoÏnost odvíjení
minimalizuje pfiípadné náhod-
né po‰kození. Jsou vyrobeny
z nejjakostnûj‰í oceli. KaÏd˘ch
150 mm je oznaãeno ryskou.
Tlou‰Èky jsou vyznaãeny v se-
tinách milimetru. Pouzdro umoÏ-
Àuje bezodpadovû odfiíznout
poÏadovanou délku.

Spáromûry 
lístkové oboustranné

V prÛmyslové kvalitû, s kalen˘mi a le‰tûn˘mi lístky sloÏen˘mi v ocelovém
pouzdfie. Pro snadnou identifikaci jsou lístky zfietelnû oznaãeny.

Spáromûry v metrické a imperiáIní soustavû jednotek: Vyrobeny podle
BS957:1941 Part 1 (Imperiální) a BS957:1969 Part 1.
Rozsah:
18 lístkÛ: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5 mm. 0.0015”, 0.002”,
0.003”, 0.004”, 0.006”, 0.008”, 0.010”, 0.012”, 0.015”, 0.025”.

Poãet lístkÛ Délka lístkové mûrky Objednací kód Cena
( mm a imperiální) (mm) KEN-518 Kã/ks

18 75 -0790K 106

Imperiální soustava jednotek: 
Vyrobeny podle BS 957 : 1941 Part 1. 
Rozsah:
10 mûrek: 0.0015”, 0.002”, 0.003”, 0.004”,
0.006”, 0.008”, 0.010”, 0.012”, 0.015”,
0.025”.
18 mûrek: 0.0015”, 0.002”, 0.0025”,
0.004”, 0.005”, 0.006”, 0.007”,
0.008”, 0.009”, 0.010”, 0.011”,
0.012”, 0.014”, 0.015”, 0.019”,
0.020”, 0.024”, 0.025”.
26 mûrek: 0.0015”, 0.002”, 
0.0025”, 0.003”, 0.004”, 0.005”,
0.006”, 0.007”, 0.008”, 0.009”,
0.010”, 0.011”, 0.012”, 0.013”, .014”,
0.015”, 0.016”, 0.017”,
0.018”, 0.019”, 0.020”,
0.021”, 0.022”,
0.023”,0.024”, 0.025”.

Spáromûry lístkové
V prÛmyslové kvalitû, s kalen˘mi a le‰tûn˘mi
lístky, které lze sloÏit do ocelového pouzdra.
Pro snadnou identifikaci jsou lístky
zfietelnû oznaãeny. 

Metrické: Vyrobeny podle BS 957 :
1969 Part 1 (Metrické). Rozsah:
10 mûrek: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20,
0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80
mm.
13 mûrek: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25,
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 mm.
20 mûrek: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35,
0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85,
0.9, 0.95, 1 mm.

Délka lístkové mûrky Objednací kód Cena
(mm) SEN-518 Kã/ks

75 -5790K 132

Spáromûry lístkové
oboustranné

V prÛmyslové kvalitû, s kalen˘mi a le‰tûn˘mi lístky, které lze sloÏit do
ocelového pouzdra. Pro snadné pouÏívání je do kaÏdé lístkové mûrky
vyleptán údaj jejího prÛmûru. 18 mûrek pokr˘vá metrické i imperiální
rozmûry. Vyrobeny pode BS957:1941 Part 1 (imperiální)
a BS957:1969 Part 1 (metrické rozmûry).

18 lístkov˘ch mûrek: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4 & 0.5 mm. 
0.0015”, 0.002”, 0.003”, 0.004”, 0.006”, 0.008”, 0.010”, 0.012”, 0.015”,
0.025”.

Poãet Délka mûrky Objednací kód Cena
mûrek (mm) (mm) KEN-518 Kã/ks

10 100 -0710K 60
13 100 -0740K 82
20 100 -0780K 116

Poãet mûrek Délka mûrky Objednací kód Cena
(Imperiální) (mm) KEN-518 Kã/ks

10 100 -0610K 60
18 100 -0650K 108
26 100 -0690K 128
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Sada zahradního 
náfiadí Premier

Obsah:
Zahradnická lopata z nerez oceli, plecí vidle
a sázecí lopata. Rycí r˘ã a vidle, ãepel a zuby
s hlubok˘mi násadami, odolné proti ohnutí,
s polypropylénov˘mi rukojeÈmi ‘YD'. 
Zahradní hrábû a ‰krabka holandská,
obojí s hlavami z nerez oceli a PVC rukojeÈmi.
Zahradnické nÛÏky s tvarovan˘mi pogumova-
n˘mi rukojeÈmi - maximální stfiíhan˘ prÛmûr
25 mm. Robustní tkan˘ polyetylénov˘ vak
o objemu 170 litrÛ. 1 pár zahradních pracovních
rukavic velikosti 10.

Sada zahradního 
náfiadí Country

Obsah:
Zahradnická lopata z uhlíkové oceli, plecí vidle a sázecí
lopata. Rycí r˘ã a vidle, ãepel a zuby z brou‰ené
uhlíkové oceli s dlouh˘mi násadami, odolné proti
ohnutí, s polypropylénov˘mi rukojeÈmi ‘YD'. 
Zahradní hrábû, hrábû na trávník a ‰krabka
holandská, s hlavami z uhlíkové oceli,
hliníkov˘mi násadami a mûkk˘mi pry-
Ïov˘mi rukojeÈmi. Zahradnické nÛÏky 
s tvarovan˘mi pogumovan˘mi ruko-
jeÈmi - max. stfiíhan˘ prÛmûr 25 mm.
Robustní tkan˘ polyetylénov˘ vak
o objemu  170 litrÛ. 1 pár zahrad-
ních pracovních rukavic
velikosti 10.

Sada na profiezávání
Obsah:
Ruãní rámová pila, celková délka
460  mm. NÛÏky prostfiihovací 
s trubkov˘mi pákami s povlakem
z prá‰kového PVC a rukojeÈmi
z pûnové pryÏe, max.  stfiíhan˘
prÛmûr 60 mm. NÛÏky na kfioví
s nezaná‰iv˘m tlumiãem rázÛ.
Zahradnické nÛÏky s tvarovanou
pryÏovou rukojetí, maximální stfií-
han˘ prÛmûr 25 mm.  Skládací
profiezávací pila s tlaãítkov˘m
zámkem, délka listu 200 mm.
Sázecí lopata a plecí vidle 
z uhlíkové oceli. Robustní tkan˘
polyetylénov˘ vak o objemu
170 litrÛ. 1 pár zahradních pra-
covních rukavic velikosti 1.

9
ks

10
ks

11
ks

Popis Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/sada

Sada na profiezávání 9-dílná -9140K 2138

Popis Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/sada

Sada 10 ks zahradního náfiadí -9120K 3626

Popis Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/sada

Sada 11 ks zahradního náfiadí -9100K 2928

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Hrábû -2800K 388
Kultivátor -2840K 412

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Motyãka -2770K 430
NÛÏ obr˘vací -2700K 348

·krabka holandská -2750K 404

NÛÏ obr˘vací
·ífika ãepele: 215 mm.
Celková délka: 930 mm.

·krabka holandská
·ífika ãepele: 128 mm.
Celková délka:
1600 mm.

Motyãka
·ífika ãepele: 
140 mm.
Celková
délka: 
1550 mm.

Hrábû
zahradní
·ífika
ãepele: 
300 mm.
Celková
délka:
1570 mm.

Kultivátor 
3-vidlicov˘
·ífika ãepele: 
90 mm.  
Celková délka:
1620 mm.

Jedná se o vysoce kvalitní v˘robky, které jsou vhodné k pouÏití v zahradnictvích, parcích, sportovních areálech, zahradách
prÛmyslov˘ch podnikÛ, na farmách a v domácnostech tam, kde jsou poÏadovány vysoce kvalitní profesionální v˘robky.
Uvedené v˘robky jsou vyrobeny z tepelnû zpracované oceli, která je peãlivû brou‰ena. Tyto nástroje mají ocelové násady
a rukojeti z PVC.

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

·krabka -4800K 240
holandská -4820K 228

Motyãka

·ífika ãepele:
140 mm.
Celková
délka: 
1410 mm.

·krabka
holandská
·ífika ãepele:
128 mm. 
Celková
délka: 
1530 mm.



Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Zahradní hrábû -4900K 298
Hrábû na trávník -4920K 304

Zahradní
hrábû 
·ífika ãepele:
295 mm.
Celková délka:
1530 mm.

Hrábû na trávník 
·ífika ãepele: 440 mm.
Celková délka: 1530 mm.

Jedná se o vysoce kvalitní v˘robky, které jsou vhodné 
k pouÏití v zahradnictvích, parcích, sportovních areá-
lech, zahradách prÛmyslov˘ch podnikÛ, na farmách

a v domácnostech tam, kde jsou poÏadovány vysoce kvalitní profesionální v˘robky.
Uvedené v˘robky jsou vyrobeny z tepelnû zpracované oceli, která je peãlivû brou-
‰ena.  Tyto nástroje mají ocelové rukojeti a madla z PVC.

Náfiadí zahradní z uhlíkové oceli
âepele z uhlíkové oceli, hliníkové násady a mûkké pogumované rukojeti.

NÛÏky na stromy
S pruÏinou, tvarovan˘mi rukojeÈmi a zámkem ãelistí. 
Celková délka: 200 mm. 
NÛÏky s kovadlinou
NÛÏky na stromy s kovadlinou jsou urãeny k prostfiihování starého,
tvrdého a mrtvého dfieva. 
Kovadlina podepfie velkou ãást vûtve, zatímco úzk˘ ostr˘ bfiit pronikne
dfievem pouze s minimálním stfiiÏn˘m úãinkem.

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Pro vysoké zatíÏení -1750K 156

Type Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

NÛÏky dvouseãné -2100K 184

Celková Objednací kód Cena
délka RTL-522 Kã/ks

180 mm -1550K 200

NÛÏky na kvûtiny
NÛÏky na kvûtiny s prodlouÏen˘mi ãelistmi urãené pro jemné
prostfiihování.
Komfortní tvarované rukojeti.
Maximální stfiíhan˘ prÛmûr: 30 mm.

NÛÏky zahradnické
Zahradnické nÛÏky s nezaná‰ivou teleskopickou pruÏinou
a zamykacím mechanizmem s jednoruãním ovládáním.
Pro standardní pouÏití
Tvarované rukojeti s pryÏov˘m potahem. 
Maximální stfiíhan˘ prÛmûr: 25 mm. 
Celková délka: 
200 mm.

Pro vysoké zatíÏení
Tvarované pogumované 
rukojeti.
Celková délka: 
215 mm.
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Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

NÛÏky s kovadlinou -2050K 184

NÛÏky dvouseãné

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Pro standardní pouÏití -1600K 100
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Celková  Objednací kód Cena
délka RTL-522 Kã/ks

500 mm -2150K 294

Celková  Objednací kód Cena
délka RTL-522 Kã/ks

600 mm -2350K 406

NÛÏky na Ïiv˘ plot Heavy Duty
Mají trubkové páky s povlakem z prá‰kového PVC
a rukojeti z pûnové pryÏe. Jsou vybaveny nezaná-
‰iv˘m tlumiãem nárazÛ.
âelisti lze jednotlivû rozloÏit pro pfieostfiení.

NÛÏky 
na Ïiv˘ plot

Plastové rukojeti s nezaná‰iv˘m tlumiãem nárazÛ. 
K pfieostfiení lze ãelisti rozloÏit.

Type Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

NÛÏky s kovadlinou Heavy Duty -2200K 392
Dvouseãné nÛÏky -2250K 394

Dvouseãné nÛÏky s pákov˘mi ãelistmi -2300K 414

NÛÏky prostfiihovací pákové
Mají trubkové páky s povlakem z prá‰kového PVC
a rukojeti z pûnové pryÏe. 

NÛÏky dvouseãné
Ke stfiíhání Ïivého zeleného dfieva nebo kmenÛ.
Stfiíhání probíhá tak, Ïe  stfiíhající ãelist míjí protiãelist. Otoãn˘ bod
je pfiesazen proti ose stfiíhání.  Tím vzniká dûlicí efekt, kter˘ v˘raznû sniÏuje
úsilí potfiebné pfii prostfiihování  Ïivého dfieva a rozná‰í zatíÏení na celou délku
ãelisti. Pro pfiesné prostfiihování a ãisté fiezy. 
Kombinovan˘ úãinek ãelistí. Maximální stfiíhan˘ prÛmûr: 60 mm.
Celková délka: 760 mm.

NÛÏky dvouseãné s pákov˘mi ãelistmi
Ke stfiíhání Ïivého zeleného dfieva nebo kmenÛ. Stfiíhání probíhá tak, Ïe stfiíhající ãelist

míjí protiãelist. Otoãn˘ bod tûchto nÛÏek je pfiesazen proti ose stfiíhání. Tím vzniká dûlicí
efekt, kter˘ v˘raznû sniÏuje úsilí potfiebné pfii prostfiihování Ïivého dfieva a rozná‰í zatí-

Ïení na celou délku ãelisti. Pro pfiesné  prostfiihování a ãisté fiezy. 
Kombinovan˘ úãinek ãelistí. Maximální stfiíhan˘ prÛmûr: 50 mm.

Celková délka: 760 mm.  

NÛÏky s kovadlinou 
Jsou urãeny k prostfiihování starého, tvrdého a mrtvého dfieva. Kovadlina podepfie velkou
ãást vûtve, zatímco úzk˘ ostr˘ bfiit pronikne dfievem pouze s minimálním stfiiÏn˘m úãinkem.
Kovadlina zabraÀuje sklouznutí vûtve. K profiezávání staãí jen minimální úsilí.
Kombinovan˘ úãinek ãelistí. Maximální stfiíhan˘ prÛmûr 30 mm.

Celková délka: 730 mm. 

Náhradní pilové listy
Délka Objednací kód Cena

listu ( mm) RTL-522 Kã/ks
460 (18”) -7910K 52
530 (21”) -7930K 58
610 (24”) -7950K 68
760 (30”) -7970K 84

Pily obloukové
V‰echny modely mají pákové napínaãe pro rychlou v˘mûnu listÛ
a tuhé oválné profilové rámy. Dodáváme je se snímateln˘mi chrá-
niãi listÛ k prevenci zranûní pfii skladování a pfiepravû. Jsou vhod-
né k fiezání suchého i ãerstvého dfieva. Pro zahradníky, zahradní
architekty, stavebníky, zemûdûlce apod. Typ pro standardní pouÏití
(standard duty) je vhodn˘ pro pfiíleÏitostné práce, napfi. pro domácí kutily,
zahradníky apod. Typ pro vysoké zatíÏení (Heavy duty)
je vhodn˘ pro pravidelné pouÏívání, napfi. profesio-
nálními zahradními architekty.

Trojúhelníková pila  
Nízky profilov˘ rám pro 
pouÏití v omeze-
n˘ch prostorách,
napfi. mezi 
vûtvemi stromÛ.

Dfievorubecká pila
Velk˘ rám pro fiezání silnûj‰ích klád, 
kmenÛ stromÛ apod.  

Typ ZatíÏení Délka V˘‰ka Objednací kód Cena
listu pily RTL-522 Kã/ks

3-úhelníková Standardní 460 (18”) - -7180K 122
Dfievorubecká Standardní 530 (21”) -7210K 132
3-úhelníková Velké 530 (21”) - -7310K 142
Dfievorubecká Velké 610 (24”) 180 mm -7340K 172
Dfievorubecká Velké 760 (30”) 230 mm -7400K 206

Stfiíhan˘
prÛmûr 

60 mm

Stfiíhan˘
prÛmûr 

50 mm

Stfiíhan˘
prÛmûr 

60 mm



Saada
Obsah:
1 x lopatka ruãní, hrábû,
lopatka  sázecí.

Sada
Obsah:
1 x lopatka
ruãní, vidle na
plení, lopatka
sázecí.

Sada
Obsah:
1 x Lopatka
ruãní, vidle na
plení, lopatka
sázecí.

Náfiadí zahradnické
s dfievûnou rukojetí
Kované ocelové ãepele s epoxidov˘m povlakem.
S dlouh˘mi rukojeÈmi.

Hrábû: 
Celková délka: 330 mm.

Lopatka sázecí:
358 mm x 56 mm. 

Sada vidlí a lopatek z uhlíkové oceli
Kované ocelové ãepele s epoxidov˘m povlakem.
Lakované dfievûné rukojeti.
Lopatka ruãní: 285 x 87 mm. 

Vidle na plení:
285 x 80 mm.

OOddmmûûrrnnáá  llooppaattkkaa  ssáázzeeccíí::
290 x 63 mm.

Vidle a lopatky z nerezu
âepele z nerez oceli, plastové rukojeti.

Lopatka ruãní: 300 x 81 mm.

Vidle na plení: 270 x 76 mm.

Odmûrná lopatka sázecí:
300 x 65 mm.

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Hrábû -1850K 114
Lopatka sázecí -1950K 116

Poãet Objednací kód Cena
ks RTL-522 Kã/ks

3 -2000K 228

Poãet Objednací kód Cena
ks RTL-522 Kã/ks

3 -2450K 452

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Lopatka ruãní -2410K 158
Vidle na plení -2400K 158

Lopatka sázecí -2420K 156

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Lopatka ruãní -4210K 96
Vidle na plení -4200K 94

Lopatka sázecí -4220K 94

Poãet Objednací kód Cena
ks RTL-522 Kã/ks

3 -4250K 264

Pila zahradní nerezová
¤eÏe suché i ãerstvé a surové dfiíví. Hfieblové a naostfiené zuby zÛstanou ostré
del‰í dobu. List z nerez pruÏinové oceli s povlakem Kephos®. ‘Krátk˘’ model je
vhodn˘ pro prostory s omezen˘m pfiístupem a prostorovû tûsnou práci. Pila 
s hrubou rozteãí zubÛ (4 zuby/palec) je urãena pro rychlé
fiezání tlust˘ch kmenÛ a stavebního dfiíví. Pila s jemnou 
rozteãí (7 zubÛ/palec) pro pfiifiezávání men‰ích
kmenÛ a snadn˘ zaãátek vût‰ích fiezÛ.

4 hlavní zuby na palecJemná rozteã - 7 zubÛ/palec

Pila profiezávací skládací
Vhodná pro zelené stromy v sadech a zahradách. Tvarovaná ãelist,
zámkov˘ mechanizmus ovládan˘ tlaãítkem a ultra ostré pfiesnû
brou‰ené zuby. 
Celková délka: 230 mm (sloÏená),
440 mm (rozloÏená).

Celková délka Objednací kód Cena
RozloÏená SloÏená RTL-522 Kã/ks

440 mm 230 mm -6600K 336

Celková Objednací kód Cena
délka RTL-522 Kã/ks

400 mm -6500K 284

Úhel otoãení Objednací kód Cena
ãelistí RTL-522 Kã/ks

360° -2020K 198

NÛÏky na trávník
jednoruãní

âelisti nÛÏek s pruÏinou, jejich otáãení lze uzamknout.
Vhodné pro levou i pravou ruku.
Otoãení ãelistí o 360°
Celková délka ãelistí: 200 mm. 

3
ks

3
ks

3
ks
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Typ Typ Objednací kód Cena
rukojeti RTL-522 Kã/ks

R˘ã obr˘vací Dfievûná -4360K 250
R˘ã hloubicí Dfievûná -4310K 330
R˘ã hloubicí Plastová -4410K 368

Typ Typ Objednací kód Cena
rukojeti RTL-522 Kã/ks

R˘ã obr˘vací Dfievûná -4350K 274
R˘ã hloubicí Dfievûná -4300K 308
R˘ã hloubicí Plastová -4400K 374

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

R˘ã obr˘vací -2560K 682
R˘ã hloubicí -2510K 710

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

R˘ã obr˘vací -2550K 558
R˘ã hloubicí -2500K 728

R˘̆ã hloubicí s
prodlouÏenou
rukojetí
Plastová
násada,
plastová
rukojeÈ 
s mûkk˘m
madlem a
dlouh˘
nástavec.

Celková
délka:
1080 mm.
Rozmûry
ãepele:
290 x 180 mm.

R˘ã hloubicí
Dfievûná
násada a
plastová
rukojeÈ.

Celková 
délka:
1010 mm.
Rozmûry
ãepele:
290 x 180 mm.

R˘ã obr˘vací
Dfievûná
násada a
plastová
rukojeÈ.

Celková délka:
940 mm
Rozmûry
ãepele:
235 x 140 mm.

R˘ã hloubicí
Pro bûÏné
pouÏití.

Celková délka:
1030 mm.
·ífika ãepele:
180 mm.

R˘ã obr˘vací
Pro práci 
v omezen˘ch
prostorách.

Celková délka:
910 mm.
·ífika ãepele:
150 mm.

R˘ãe zahradní
Le‰tûné a brou‰ené ãepele z nerezové oceli s hlubok˘mi nástavci
a zahnut˘m krkem pro vy‰‰í pevnost. Odolné proti
ohnutí. Polypropylénové ‘YD’ rukojeti a madla.

Vidle zahradní
Tyto nástroje mají ocelové rukojeti a madla z PVC.
âepele z uhlíkové oceli a plastové rukojeti.

Vidle
obr˘vací
Dfievûná
násada a
plastová
rukojeÈ.

Celková
délka: 955
mm.
Rozmûry
ãepele: 235
x 140 mm.

Vidle hloubicí
Dfievûná
násada a
plastová
rukojeÈ.

Celková délka:
1010 mm.
Rozmûry
ãepele: 
300 x 185 mm.

Vidle s
prodlouÏenou
rukojetí
Plastová
násada,
plastová rukojeÈ
s mûkk˘m
madlem.

Celková délka:
1080 mm.
Rozmûry
ãepele: 
300 x 180 mm.

Vidle obr˘vací
Pro práci 
v omezen˘ch
prostorách.

Celková délka:
910 mm.
·ífika ãepele:
140 mm.

Vidle hloubicí
Pro bûÏné
pouÏití.

Celková délka:
1000 mm.
·ífika ãepele:
180 mm.

Vidle zahradní
Le‰tûné a brou‰ené hroty z nerezové oceli, hluboké nástavce a zahnuté
krky pro vy‰‰í pevnost. Odolné proti ohnutí. Polypropylénové ‘YD’ rukojeti
a madla.
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SKUPINA

522 NÁ¤ADÍ ZAHRADNÍ
Jedná se o vysoce kvalitní v˘robky, které jsou vhodné k pouÏití v zahradnictvích, parcích, sportovních areálech, zahradách
prÛmyslov˘ch podnikÛ, na farmách a v domácnostech tam, kde jsou poÏadovány vysoce kvalitní profesionální v˘robky.
Uvedené v˘robky jsou vyrobeny z tepelnû zpracované oceli, která je peãlivû brou‰ena. Tyto nástroje mají ocelové rukojeti
a madla z PVC.

R˘ãe zahradní
Mají ãepele z uhlíkové oceli, hluboké nástavce a zahnuté krky,
které mají vy‰‰í pevnost, polypropylénové “YD” rukojeti a
násady odolné proti ohnutí. 
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522
Lopaty s hranatou
a zaoblenou ãepelí
âepel kovaná z uhlíkové oceli,
s povlakem z epoxidu, s kovovou
násadou a rukojetí.

Loopata hranatá
Celková délka: 
965 mm.

Rozmûry ãepele
(‰xd):
245 x 300 mm.

Lopata na
drenáÏe
Celková délka:
975 mm.
Rozmûry
ãepele (‰xd):
190 x 300 mm.

Tepelnû zpracované ãepele s ãern˘m povrchem
a násady z tvrdého dfieva. Odolné proti ohybu.
Rukojeti ‘YD’ z polypropylénu.

Lopata
hranatá
Celková délka:
1020 mm.

Rozmûry
ãepele (‰xd):
215 x 300 mm.

Lopata
zaoblená
Celková délka:
1010 mm.

Rozmûry
ãepele (‰xd): 
230 x 300 mm.

Hlava krumpáãe
Sekáã a hrot
Vykovaná z jednoho kusu oceli a zakalená, aby pronikla i do nejtvrd‰ích hornin.
Robustní a odolná pro optimální v˘konnost.

KKAALLEENNÁÁ
OOCCEELL

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks RTL-522 Kã/ks

Sekáã 
3.20 kg -4050K 310a hrot

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks RTL-522 Kã/ks

Na drenáÏe 1.70 kg -4510K 416
Hranatá 1.90 kg -4500K 392

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks RTL-522 Kã/ks

Hranatá 1.10 kg -5580K 312
Zaoblená 1.80 kg -5590K 360

Hrábû 
zahradní

Hrábû na
asfalt
Mají 16
zaoblen˘ch
zubÛ

Celková
délka: 1550
mm.
·ífika
hlavy: 406
mm.

Hrábû na
makadam
Mají 16
ploch˘ch
zubÛ

Celková
délka: 1550
mm.
·ífika hlavy:
406 mm.

Lopata ã. 2 se
zkosenou ãepelí 

Rozmûry ãepele (‰xd):
240-215 x 265 mm.
Celková délka:
1030 mm. 

Lopata ã. 2 
s hranatou ãepelí 

Rozmûry ãepele 
(‰xd): 
255 x 265 mm. 
Celková délka:
1030 mm. 

Mají ocelovou trubkovou rukojeÈ, dlouh˘ nástav-
cem a hlavu z masivní oceli s 16 zuby. 
K rovnomûrnému rozprostfiení voln˘ch
kusÛ makadamu a asfaltu.

Konstrukce z trubek z vysokotaÏné
oceli s kovovou rukojetí ’MYD’, která je
konstruována pro nároãné prÛmyslové
a profesionální pouÏití. Na povrchu
hlavy je povlak z houÏevnatého prá‰-
kového epoxidu, kter˘
zabraÀuje rezivûní
a sniÏuje pfiilnavost
k pÛdû.

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Na asfalt -8000K 460
Na makadam -8020K 460

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Zkosená -8060K 450
Hranatá -8080K 384

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

Lopata -8160K 350
Vidle -8240K 362

Typ Objednací kód Cena
RTL-522 Kã/ks

R˘ã úzk˘ -8320K 370
Na kabelové dráÏky -8340K 340

Na hluboké a úzké díry -8500K 296

R˘ãe

R˘ã úzk˘ 
Celoocelov˘, s lehce vypouklou hlavou.
Na v˘kopy pro sloupy v omezen˘ch
prostorách.
Rozmûry hlavy (‰xd): 140-127 x 280 mm. 
Celková délka: 1650 mm.

LLooppaattaa  nnaa  kkaabbeelloovvéé
ddrrááÏÏkkyy  
Celoocelová, s lehce
vypouklou hlavou
a zaoblenou ãepelí. Pro
tûÏké v˘kopové práce.

VVeelliikkoosstt  hhllaavvyy  ((‰‰xxdd))::
140-115 x 280 mm. 
CCeellkkoovváá  ddééllkkaa::
990 mm.

Konstrukce z trubek z vysokotaÏné oceli, která je
konstru-ována pro nároãné prÛmyslové a profes-
ionální pouÏití. Na povrchu hlavy je povlak z hou-
Ïevnatého prá‰kového epoxidu, kter˘ zabraÀuje
rezivûní a sniÏuje pfiilnavost k pÛdû.

Lopata na hluboké
úzké díry 
Pro kopání r˘h a kanálÛ
pro potrubí a kabely,
odvodÀovacích kanálÛ
a dûr pro sloupy.

Rozmûry hlavy
(‰xd):
165-100 x 400 mm. 
Celková délka:
1118 mm.

Lopaty se zkosenou 
a hranatou ãepelí

Konstrukce z trubek z vysokotaÏné oceli s kovo-
vou rukojetí ’MYD’, která je konstruována pro
nároãné prÛmyslové a profesionální pouÏití.
Na povrchu ãepele je povlak z hou-
Ïevnatého prá‰kového epoxidu,
kter˘ zabraÀuje rezivûní
a sniÏuje pfiilnavost 
k pÛdû.

Lopaty a vidle na v˘kopy

Lopata

Rozmûry
ãepele
(‰xd): 
190-165 x
280 mm.
Celková
délka: 990
mm.

Vidle

Rozmûry
ãepele
(‰xd): 210 x
325 mm. 
Celková
délka: 1041
mm.
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Tento vícefunkãní po-
stfiikovaã má pohodl-
nou rukojeÈ, zamy-
katelnou spou‰È 
a pfiipojovací
rychlospojku.
MoÏné funkce 
postfiikovaãe:
• Zalévání
• Sprcha
• Kruhov˘ vodní paprsek
• Pfiím˘ vodní paprsek
• Ploch˘ proud vody
• Mlha
• Vodní kuÏel

Postfiikovaã chromovan˘
Tento robustní postfiikovaã má 6 postfiikov˘ch funkcí,
snadno se ovládá pohodlnou rukojetí, má zamykatelnou
spou‰È a pfiipojovací 
rychlospojku.
MoÏné funkce:
• Sprcha
• Centrální paprsek
• Pfiím˘ paprsek
• Ploch˘ proud vody
• Mlha
• Pln˘ prÛtok

Postfiikovaã 
mosazn˘
Tento postfiikovaã 
se snadno ovládá 
a má zamykatelnou 
spou‰È, pohodlnou rukojeÈ
a pfiipojovací rychlospojku.

Sada postfiikovaãe
Tato sada postfiikovaãe obsahuje: 6-funkãní postfiikovaã 
se zamykatelnou spou‰tí a pfiipojovací rychlospojkou,
automatick˘ uzávûr s vnitfiním 
závitem, spojku s vnitfiním 
závitem a univerzální 
pfiechod na vodovodní 
kohoutek.
MoÏné funkce:
• Sprcha
• Centrální paprsek
• Pfiím˘ proud
• Ploch˘ proud
• Mlha
• Pln˘ prÛtokHEAVY

DUTY

HEAVY
DUTY

7
FUNKCÍ

6
FUNKCÍ

4
ks

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Pfiechod na -9560K 240mích. baterie

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Koncovka  -4520K 30hadicová

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Spojka -4470K 283-cestná

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

2-cestná -4460K 20spojka

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Spojka -4580K 34uzavírací 1/2“

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Pfiechodov˘ kus -4540K 64na kohoutek

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks RTL-523 Kã/ks

Postfiikovaã 25 g -4230K 180chromovan˘

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Trubice -4440K 396

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks RTL-523 Kã/ks

Postfiikovaã 170 g -4240K 132

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks RTL-523 Kã/ks

Postfiikovaã 100 g -4220K 212mosazn˘

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks RTL-523 Kã/ks

Sada 170 g -4200K 180postfiikovaãe

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Pfiechodov˘ -4500K 52kus na vodovod

Konev kropicí
pozinkovaná

Snímatelná mosazná rÛÏice. Zesílená hubice
a boãní rukojeÈ.

Pfiechodov˘ kus na míchací
baterie
Lze jej nasadit na velké 
nebo ãtyfihranné kohoutky. 
Pro pfiímé nasazení 
hadice 13 mm na 
druhém konci. 

Spojka univerzální na vodo-
vodní kohoutek
Tuto pfiipojovací
rychlospojku lze
pfiipevnit na kaÏd˘
vodovodní kohoutek
s armaturou 1/2” 
nebo 3/4” BSP.

Pfiechodov˘ kus na vodovodní
kohoutek
Tento pfiechodov˘ kus má na 
druhém konci rychloupínací 
pruÏnou spojku, jeÏ rozmûrovû 
odpovídá vût‰inû vodovodních 
kohoutkÛ, ke kter˘m se 
vpfiipevÀuje utaÏením kfiídlového ‰roubu.

Trubice postfiikovací
teleskopická
Tato postfiikovací trubi-
ce má otoãnou hlavici
a teleskopické tûleso.
Díky tomu je neoce-
niteln˘m pomocní-
kem pfii zalévání
zavû‰en˘ch kvû-
tináãÛ, okenních
truhlíkÛ na kvûti-
ny apod.
Teleskopické
rameno lze
vysunout takto:
z 90cm (36”)
na 135cm
(53”).

Konev kropicí plastová
Má objem 8 litrÛ a snímatelnou plastovou rÛÏici.

Koncovka hadicová 
Nasazuje se na konec hadice, kter˘
má b˘t pfiipojen
ke zdroji
vody.

Spojka hadicová uzavírací 1/2”
Uzavírací ventil
zastaví pfiívod vody,
jakmile je pfieru‰ena
nûkterá hadice.
Tato spojka je proto
vhodná pro pfiipojení k nástrojÛm.

Spojka hadicová 13 mm (1/2”)
Tato spojka se pouÏívá k opravû
nebo spojování 
hadic.

Spojka dvojcestná hadicová
Tato spojka je urãena ke spojení
dvou hadic, které obû
mají násuvné
spojky.

7
FUNKCÍ

Spojka trojcestná hadicová  
K rozdûlení jedné napá-
jecí hadice do dvou 
v˘stupÛ. V‰echny 
tfii hadice musí mít 
násuvné spojky.

Víceúãelov˘ pfiechodov˘ kus
na vodovodní kohoutek
Tento pfiechodov˘ kus umoÏÀuje pfiipojit
hadici témûfi ke v‰em vodovodním
kohoutkÛm, vãetnû 
míchacích baterií.

LZE VYSUNOUT
NA 135 cm

Objem Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

8 litrÛ -4800K 1430
13.5 litru -4820K 1564           

Cbjem Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

8 litrÛ -4840K 312

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Univerzální -4530K 26spojka na vodovod

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Spojka -4480K 22hadicovápostfiikovací

MoÏné
funkce:

• Zalévání 
• Sprcha 

• Pfiím˘ paprsek
• Ploch˘ proud • Mlha 

• KuÏel • Centrální
paprsek
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NÁ¤ADÍ ZAHRADNÍ ZAVLAÎOVACÍ
SKUPINA

523

Vak zahradní Heavy Duty
Tento zahradní vak o objemu 170 litrÛ má originální
vyztuÏení horního okraje a tfii rukojeti. HouÏevnatá
textilie z tkaného poyletylénu, jeÏ je odolná proti
roztrÏení, umoÏÀuje dlouhou dobu uÏívání. Je o‰e-
tfien UV svûtlem, coÏ mu zaruãuje dlouhou Ïivot-
nost a odolnost proti hnilobû na dlouhé roky.

Sada k postfiikovací hubici
âtyfidílná sada dílÛ k postfiikovací 
hubici, která obsahuje hubici,
uzavírací hadicovou spojku, 
normální hadicovou spojku a 
pfiechodov˘ kus na vodovodní 
kohoutek.

Sada venkovních
vodovodních kohoutkÛ
Úplná sada pro instalaci
vnûj‰ího vodovodního
kohoutku vãetnû
kompletní sady
plastov˘ch armatur.

ZavlaÏovaã 
v˘kyvn˘

Tento zavlaÏovaã je urãen k rovnomûrnému a ‰etrnému zavlaÏování tráv-
níkÛ a je pohánûn vlastní pfievodovkou. Ovládací páky pokrytí umoÏÀují
pohodlné nastavení poÏadovaného rozsahu v˘kyvÛ. ZavlaÏovaná plocha
je asi 200 m3 (závisí na tlaku vody, délce a svûtlosti hadice).

Postfiikovaã rotaãní
Tento postfiikovaã je k trávníku
velmi ‰etrn˘, neboÈ na nûm
zanechává jen minimální
stopy. ZavlaÏená plocha max.
20m2, v závislosti na tlaku
ve zdroji vody.

Hubice hadicová nastavitelná
Postfiikovací hubice se nastavuje otáãením jedné ãásti tûlesa proti druhé.  
UmoÏÀuje nastavit poÏadovan˘ tvar a intenzitu vodního paprsku.

Postfiikovaã impulsní
Tento postfiikovaã je k trávníku velmi
‰etrn˘, neboÈ na nûm zanechává jen
minimální stopy. Plnû nastavitelná
vzdálenost a funkce postfiikování.
Provoz v celém kruhu nebo jen 
v kruhovém segmentu. ZavlaÏená
plocha max. 24 m2.

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

ZavlaÏovaã -4400K 406v˘kyvn˘

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Postfiikovaã impulsní -4380K 236

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Postfiikovaã rotaãní -4420K 226

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/sada

Sada venkovních -9550K 878vodovodních kohoutkÛ

Objem Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

170 litrÛ -9800K 296

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/sada

Sada k postfiikovací -4160K 80hubici

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Hubice hadicová   -4600K 34nastavitelná

RUTLAND
Quality Gardening Tools

4
ks

Vak polypropylénov˘ velkoobjemov˘
Urãen k zasílání nebo skladování volnû
loÏen˘ch materiálÛ. Hodí se napfi. pro:
stavební materiály, cement, pfiímûsi
potravy, nerosty a lomové produkty, osiva,
hnojiva, soli, brambory a zahradní odpad.
Rozmûry (‰ x d x v): 850x850x870 mm.
Bezpeãné zatíÏení): 1000 kg. Dodáváme
se zku‰ebním osvûdãením.

Vak na odpad modr˘  - na cívce
Mimofiádnû silné vaky na odpadky 
z recyklovaného polyetylénu.
Pro zahradu a staveni‰tû. 
Rozmûry: 
510 x 510 x 760 mm.
Cívka se 7 vaky.

Rozmûry (‰ x d x v) Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

850 x 850 x 870 mm -4740K 208

Rozmûry (‰ x d x v) Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

510 x 510 x 760 mm -4760K 84
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SKUPINA

523 NÁ¤ADÍ ZAHRADNÍ ZAVLAÎOVACÍ

Vozík s navijákem na hadice
Tento velkoobjemov˘ vozík mÛÏe pojmout aÏ 60 m hadice o prÛmûru 13 mm (1/2”)
nebo 45 m o prÛmûru
16 mm (5/8“). Sestavení je
velmi snadné - staãí
nasadit a zaklapnout,
nástroje nejsou zapotfiebí.
Má robustní konstrukci
s antikorozním
povlakem.

Naviják na hadice
Tento naviják dodáváme s 15 m hadicí a armaturami.
Sestavení je velmi snadné - staãí nasadit a zaklapnout,
nástroje nejsou zapotfiebí. S dal‰í hadicí se na nûm
mÛÏe uskladnit aÏ 60 m hadic o prÛmûru13 mm. 

Sady ke svinut˘m hadicím
Tyto sady se svinutou hadicí obsahují 7-funkãní
postfiikovaã, rychlospojky a závitov˘ pfiechodov˘
kus na kohoutek. Hadice má nízkou hmotnost,
netvofií pfiehyby a nezamotává se. Sada umoÏ-
Àuje dobrou kontrolu vodníhopaprsku.
Funkce postfiikovaãe:
• Zalévání
• Mlha
• Sprcha
• Paprsek
• Ploch˘
• Centrální
• KuÏel

Naviják na hadice 
pro montáÏ na zeì

Robustní naviják na
hadice. Lze na nûm
uloÏit max. 60 m
(200 stop) hadice
o prÛmûru 1/2”. Naviják
i montáÏní konzola na
zeì jsou vyrobeny 
z vysoce pevné oceli.
Pro zahradu a stave-
ni‰tû. Hadice neni
obsaÏena v dodávce.

Hadice zahradní
Víceúãelová, ve tfiech vrstvách opletená
zahradní hadice. Záruka 5  let. PrÛmûr
hadice 13 mm.

Sada k 30 m zahradní hadici
Standardní opletená 30 m zahradní hadice o prÛmûru
13 mm s rychloupínací postfiikovací hubicí, nasunovací
uzavírací spojkou, obyãejnou nasunovací spojkou
a univerzálním pfiechodov˘m kusem na vodovodní
kohoutek.

RUTLAND
Quality Gardening Tools

Naviják na hadice
Tento naviják dodáváme s 30 m hadicí a armaturami.
Sestavení je velmi snadné - staãí nasadit a zaklap-
nout, nástroje nejsou zapotfiebí. Kapacita navijáku: 
45 m hadice Ø 16 mm nebo 60 m hadice Ø 13 mm.

Konzola na hadice
Tato konzola pro montáÏ na zeì pfiedstavuje
praktické fie‰ení pro skladování zahradní
hadice a armatur.
Hadice ani armatury nejsou v dodávce.

30 m

15 m

5
ks

3
ks

8
ks

8
ks

Délka hadice Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

15 m -4140K 996

Délka hadice Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

30 m -4080K 1320

Délka hadice Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

30 m -4120K 550

Typ Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

Konzola -4090K 78

Délka hadice Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

60 m -9060K 2394

Délka hadice Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

60 m -4100K 766

Délka hadice Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

15 m -3940K 588
30 m -3960K 944

Délka hadice Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

30 m -4020K 576
50 m -4040K 872

na hadice
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NÁ¤ADÍ ZAHRADNÍ ZAVLAÎOVACÍ
SKUPINA

523

Objem Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

16 litrÛ -4300K 860
20 litrÛ -4280K 1016

Plastová nádoba
o objemu 16 litrÛ 
s filtrem a indikátorem
hladiny se stupnicí.

Plastová nádoba
o objemu 20 litrÛ 
s filtrem a
indikátorem hladiny
se stupnicí.

Dlouh˘ dostfiik.

Postfiikovaã 
tlakov˘

Manipulaci a pouÏití zlep‰ují integrované drÏadlo, velk˘ plnicí otvor s ãisticím sítkem.
Ovládací páka tlakového ãerpadla s rukojetí a smyãkou pro uskladnûní.
Odlehãovací tlakov˘ ventil. Nastavitelné ramenní popruhy.
Pro praváky i leváky.

Postfiikovaãe tlakové
Plastová nádoba o objemu 5 litrÛ. Indikátor hladiny se
stupnicí. Postfiikovací trubice s jednoduch˘m ovládáním
a nastavitelnou tryskou. Tlakov˘ odlehãovací ventil.
Nastaviteln˘ ramenní popruh.

Vysoce kvalitní pfienosn˘ rozstfiikovaã vyroben˘
z plastu ABS. Je nerozbitn˘ a mrazuvzdorn˘.
Pro práci s chemikáliemi pouÏívan˘mi
na zahradû.

Objem Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

1.5 litrÛ -4360K 204

Vûûjífiová
rozstfiikovací hlava

Dvojitá kuÏelová
rozstfiikovací

hlava

KuÏelová
rozstfiikovací

hlava

Nastavitelná
rozstfiikovací hlava

se 4 otvory

Objem Objednací kód Cena
RTL-523 Kã/ks

5 litrÛ -4320K 370
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S  rukojetí ze skeln˘ch vláken
Má protiskluzovou profilovanou pryÏovou rukojeÈ. Konstrukce 
rukojeti a pogumovaného konce tlumí rázy pfiená‰ené na 
uÏivatelovu ruku a zápûstí. S kalen˘mi
a temperovan˘mi pracovními plochami.

S rukojetí z trubkové oceli
Má protiskluzovou profilovanou pryÏovou rukojeÈ.
Tlumí rázy pfiená‰ené na uÏivatelovu ruku a zápûstí. 
S kalen˘mi a temperovan˘mi pracovními plochami.

S rukojetí Hickory
S kovanou hlavou z homogenní kalené a temperované oceli,
s le‰tûn˘mi plochami.

Kladiva dílenská
s kulov˘m nosem

Jsou vyrobena z kvalitní zápustkovû kované oceli, dokonale 
tepelnû zpracované. Jsou vhodná pro pouÏití s ploch˘mi sekáãi,
prÛbojníky, k n˘tování a tvarování kovÛ. Dodáváme s rukojeÈmi
z tvrdého ofiechového dfieva (Hickory), ze skeln˘ch vláken,
trubkové a plné oceli
S rukojetí z tvrdého dfieva

S kovanou hlavou z homogenní kalené a temperované
oceli, s le‰tûn˘mi plochami.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

114 255 1.0 kg -1020K 130
227 295 2.2 kg -1050K 137
340 295 2.9 kg -1070K 154
453 350 3.8 kg -1100K 170
680 395 5.9 kg -1150K 225
906 400 7.2 kg -1200K 232
1133 415 6.0 kg -1250K 267
1359 400 10.7 kg -1300K 289

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

114 275 1.0 kg -2020K 132
227 295 2.2 kg -2050K 137
340 295 3.0 kg -2070K 154
452 350 3.8 kg -2100K 172
680 385 6.1 kg -2150K 225
906 395 7.2 kg -2200K 235
1133 400 8.3 kg -2250K 269

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

227 275 3.20 kg -3400K 150
340 275 3.20 kg -3430K 164
453 350 3.80 kg -3450K 207
680 400 6.00 kg -3470K 259
906 400 7.20 kg -3500K 279

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

453 320 4.60 kg -3650K 142

Kladiva 
s kulov˘m nosem

S rukojetí Hickory 
Mají hlavu z jemnozrnné kované oceli, kalené, tempero-
vané a le‰tûné pracovní plochy. Pro nenároãné aplikace.

Kladivo dílenské
s kulov˘m nosem

S rukojetí Hickory
Je vyrobeno ze zápustkovû kované oceli
prÛmyslové kvality, kalené a temperované.
Mají brou‰ené a le‰tûné hlavy. 

S dfievûnou rukojetí
Jsou urãena pro bûÏné tesafiské práce, zejména pro
zatloukání a vytahování hfiebíkÛ. Mají hlavu ze zápust-
kovû kované oceli a kalené a temperované pracovní
plochy.

Kladiva tesafiská prÛmyslová
S rukojetí ze skeln˘ch vláken

Jsou urãena pro bûÏné tesafiské práce, zejména
pro zatloukání a vytahování hfiebíkÛ. Mají hlavu ze
zápustkovû kované oceli a kalené a temperované
pracovní plochy. RukojeÈ z profilované pryÏe.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks SEN-525 Kã/ks

227 265 -2050K 119
453 265 -2100K 159
680 265 -2150K 200
906 265 -2200K 219

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks SEN-525 Kã/ks

453 330 -4460K 150

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks SEN-525 Kã/ks

453 330 -4060K 150

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

113 320 5.90 kg -8050K 124

Kladiva zámeãnická
Zámeãnická kladiva jsou vhodná pro práci s kovem.
Vyrobena dle evropské normy DIN 1041.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) each KEN-525 Kã/ks
0.5 kg 320 583g -7420K 175
0.8 kg 350 984g -7440K 210
1.0 kg 360 1227g -7460K 242
1.5 kg 380 1850g -7470K 307
2.0 kg 400 2400g -7480K 334



SStrana373VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007

KK
llaa

dd
ii vv

aa
KLADIVA

SKUPINA

525

RuukojeÈ z plné oceli
Vysoce pevná celoocelová konstrukce s tvarovan˘m protiskluzov˘m
povrchem pogumovaného konce, kter˘ tlumí nárazy pro lep‰í uÏivatelsk˘
komfort a bezpeãné ovládání.

RukojeÈ ze skeln˘ch vláken
Tvarovan˘ protiskluzov˘ povrch pogumovaného konce rukojeti. 
Konstrukce rukojeti a pogumovaného konce tlumí nárázy 
pfiená‰ené na uÏivatelovu ruku a zápûstí. 

Díky vysoké pevnosti rukojeti a pfiipevnûní 
hlavy je toto kladivo prakticky nezniãitelné.

Kladiva 
tesafiská

Jsou vyrobena z kvalitní zápustkovû kované oceli, dokonale tepelnû
zpracované. Jejich nos je natvarován do plynulého tvaru a zúÏen pro
vytahování hfiebíkÛ. Dodáváme s rukojeÈmi z tvrdého a ofiechového 
dfieva (Hickory), ze skeln˘ch vláken, trubkové a plné oceli.
RukojeÈ z tvrdého dfieva
Hlava z kované jemnozrnné oceli, kalená a temperovaná,
s le‰tûn˘mi plochami.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

453 330 4.80 kg -4460K 204
566 330 5.60 kg -4480K 215

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

453 315 5.00 kg -4420K 327
566 315 8.30 kg -4430K 352

RukojeÈ z trubkové oceli
Tvarovan˘ protiskluzov˘ povrch pogumovaného konce rukojeti.
Tlumí nárazy pfiená‰ené na uÏivatelovu ruku a zápûstí.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

453 325 5.30 kg -4360K 167
566 325 5.40 kg -4400K 179

RukojeÈ Hickory
Hlava ze zápustkovû kované jemnozrnné oceli, kalená a temperovaná, 
s le‰tûn˘mi plochami.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

453 335 4.20 kg -4060K 162
566 325 4.80 kg -4100K 167

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

453 332 2.70 kg -4160K 189
566 350 4.80 kg -4200K 197
680 335 5.20 kg -4240K 250

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 12 ks KEN-525 Kã/ks

99 320 2.4 kg -8030K 117

Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks
170 270 1.7 kg -8060K 367
226 280 1.3 kg -8080K 120
283 290 2.5 kg -8100K 124
340 300 3.0 kg -8120K 132
396 325 3.5 kg -8140K 155
453 330 4.1 kg -8160K 472

RukojeÈ z tvrdého dfieva
Hlava z kalené a brou‰ené oceli s le‰tûnou nárazovou plochou je bezpeãnû
pfiipevnûna k rukojeti z homogenního tvrdého dfieva. RukojeÈ je ergonomicky
tvarována. Hlava kuÏelového tvaru, jeÏ je vhodná na malé hfiebíky a kolíky,
sniÏuje moÏnost nadmûrného zaraÏení.

Kladiva s dfievûnou rukojetí Warrington
Ergonomicky tvarovaná rukojeÈ z homogenního tvrdého dfieva. 
Hlava ze zápustkovû kované jemnozrnné oceli, kalená
a temperovaná, s le‰tûn˘mi plochami.

Kladiva zámeãnická s kfiíÏov˘m nosem
Kladiva s kfiíÏov˘m nosem jiÏ tradiãnû pouÏívají truhláfii a instalatéfii.
KfiíÏov˘ nos lze pouÏít pro nastavení polohy kolíkÛ a hfiebíkÛ pfied
definitivním zaraÏením po hlaviãku ploch˘m koncem kladiva.
RukojeÈ Hickory
Hlava z kalené a brou‰ené oceli s le‰tûnou nárazovou plochou je bezpeãnû
pfiipevnûna k rukojeti z homogenního ofiechového dfieva. RukojeÈ je ergonomicky
tvarována. Hlava kuÏelového tvaru je vhodná na malé hfiebíky a kolíky.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

99 325 3.2 kg -8040K 117
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Sekery 

Sekera tábornická
Jednodílná rukojeÈ z plné oceli s pogumovan˘m
koncem. Dodáváme s ochrann˘m krytem hlavy.

Kladiva sváfieãská
Kladiva pro oklepávání svarÛ a odstraÀování okují.
K odstraÀování okují z kotlÛ, úpravu svarÛ apod.

RukojeÈ z tvrdého dfieva
Hlava z temperované kalené oceli, 
s údern˘mi plochami sekáãe a hrotu.
RukojeÈ z homogenního tvrdého dfieva. 

Kladiva zednická
Pro kladení, otesávání
a ‰típaní cihel, dlaÏdic,
betonov˘ch blokÛ,
sekání malty apod.

Krátká rukojeÈ Hickory 
S hlavou z jemnozrnné a kované oceli.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KKEENN--552255 Kã/ks

200 g 280 3.80 kg --77222200KK 7755

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KKEENN--552255 Kã/ks

680 g 300 5.60 kg --77006600KK 227700

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

680 g 285 6.40 kg -7070K 245

Occelová trubková rukojeÈ
Se vzorovan˘m pogumovan˘m proti-
skluzov˘m koncem rukojeti. Tlumí
nárazy na ruku a zápûstí uÏivatele.

Standardní délka, rukojeÈ Hickory
S hlavou z jemnozrnné a kované oceli.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

540 g 290 3.00 kg -7120K 520

OdpruÏená rukojeÈ
Sekáã na hlavû z kalené a temperované oceli
a úderné plochy hrotu mají epoxidov˘ povlak.
UÏivatelsk˘ komfort zvy‰uje odpruÏená rukojeÈ,
která pohlcuje nárazy.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KKEENN--552255 Kã/ks

680 g 245 0.90 kg --77005500KK 669999

Sekera dfievorubecká
Pro kácení mal˘ch stromÛ, odsekávání vûtví a ‰típání klád. Hlava z vysoce kvalitní nástrojové oceli, le‰tûná a lakovaná.
Jemnû pískovaná rukojeÈ Hickory tvarovaná pro zv˘‰ení uÏivatelského komfortu. âást hlavy a rukojeti jsou lakované
pro zv˘‰ení Ïivotnosti. RukojeÈ Hickory 900 mm. Oko 21/2” x 3/4”.

Velikost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

2 kg 900 23.0 kg -9130K 727

Sekera tesafiská
Jednodílná rukojeÈ z plné oceli s pogumovan˘m
koncem. S ostr˘m bfiitem a ‰achovnicovou
plochou.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

792 g 430 7.20 kg -9140K 484

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

453 g 335 5.40 kg -9110K 292

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KKEENN--552255 Kã/ks

20 345 6.20 kg --99009900KK 554499

Sekera
RukojeÈ z tepelnû zpracované trubkové oceli
s pogumovan˘m koncem. Zápustkovû kovaná,
le‰tûná a lakovaná hlava. Dodáváme s ochran-
n˘m krytem hlavy. PrÛfiezy pro opasek v krytu
hlavy umoÏÀují pohodlné “hands-free” uloÏení`
pfii pfiepravû.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 12 ks KEN-525 Kã/ks

200 g 270 4.00 kg -7550K 209

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

623 g 250 5.10 kg -6520K 554

Kladivo zednické
Typ s dvojit˘m hrotem. Pro úpravu cihel a kamene
pfied nahazováním omítky. V˘mûnné obyãejné
a hfiebenové hroty. Hlava z jemnozrnné kované
oceli, kalená a temperovaná s le‰tûn˘mi plochami.

Kladivo ãalounické magnetické

RukojeÈ Hickory 
Pro pfiidrÏování a zatloukání
ãalounick˘ch hfiebíãkÛ.
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Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

320 325 2.30 kg -7310K 397

L A B D Hmotnost Délka Objednací kód Cena
(mm) (mm) (mm) (mm) hlavy (mm) KEN-525 Kã/ks
100 37 37 40 320 g 325 -7280K 467
95 35 35 40 390 g 325 -7290K 489

110 40 40 48 450 g 345 -7300K 249

Kladiva stahovací 
Vysoce le‰tûné úderové a boãní plochy. Jedna plochá kulatá ãelní plocha,
druhá ãtvercová, frézovaná, vroubkovaná. RukojeÈ Hickory. Vyrobena
podle BS 4114. Tato kladiva jsou speciálnû konstruována pro vyklepání
lehce nataÏen˘ch kovov˘ch dílÛ. Pfiíãnû frézované plochy vytlaãí malé
mnoÏství kovu do vytvofien˘ch prostorÛ.

Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

340 325 2.60 kg -7260K 427

Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

340 325 2.60 kg -7250K 427

Kladiva 
klempífiská

Vysoce le‰tûné úderové a boãní plochy. Jedna nárazová plocha
ãtvercová, druhá kulatá. Nejoblíbenûj‰í univerzální vyklepávací
kladiva. RukojeÈ Hickory. Vyrobena podle BS4114.

S ploch˘m nosem
K vyrovnávání tenãích kovov˘ch plechÛ v situacích, kdy je zapotfiebí
pfiimûfienû velká nárazová síla.

S vypouklou ãelní plochou
Jako v˘‰e, av‰ak s vypouklou ãelní plochou nosu.

Kladiva klempífiská
Vysoce le‰tûné úderové a boãní plochy. 
S vypoukl˘mi plochami. Pfii dokonãování
dokáÏou odstranit prohlubnû. RukojeÈ
Hickory a dokonãovací hlava. Vyrobena
podle BS 4114.

Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

283 325 2.70 kg -7320K 385

S rovn˘m nosem, pro dokonãovací
vyklepávání plechÛ
Má stfiednû velkou hmotnost, pro v‰eobecné pouÏití.
RukojeÈ Hickory.

Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

283 325 2.70 kg -7330K 385

Se zaoblen˘m nosem a pro dokonãovací
vyklepávání plechÛ
Má stfiednû velkou hmotnost, vypouklé plochy. 
K odstraÀování vyv˘‰en˘ch míst. RukojeÈ Hickory.

Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(g) (mm) 6 ks KEN-525 Kã/ks

255 325 2.40 kg -7340K 385

Klladivo dokonãovací s konvexním nosem
Vysoce le‰tûné úderové a boãní plochy. Vysoce vypouklé 
plochy mají konvexní povrch pro práci na dut˘ch a zahlou-
ben˘ch dílech. Krátká hlava je vhodná pro práci v omeze-
n˘ch prostorách. RukojeÈ z tvrdého dfieva.
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Se zahnut˘m nosem,
pro vyklepávání plechÛ
Má stfiednû velkou hmotnost,
pro v‰eobecné pouÏití na
obtíÏnû pfiístupn˘ch místech.
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Palice
plastové

Jsou vyrobeny z polyuretanu. Uvnitfi hlavy jsou
ocelové kuliãky, které narazí o zlomek sekundy
pozdûji neÏ ãelní plocha kladiva a tak sniÏují
zpûtn˘ odraz.

Palice pryÏové
Dfievûná rukojeÈ
Palice s mûkk˘mi nárazov˘mi plochami pro pouÏití tam,
kde by ocelová kladiva zanechávala stopy na povrchu.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 1 ks KEN-525 Kã/ks

1133 270 2.73 kg -5720K 269
1359 265 3.15 kg -5740K 280
1812 270 4.00 kg -5760K 302

Palice

Palice (nebo také zednické palice) jsou plnû kované
a tepelnû zpracované. Mají plochou nárazovou plochu
a zkosené hrany pro pouÏití s ploch˘mi sekáãi nebo se-
káãi na cihly, kfiíÏov˘mi sekáãi a zednick˘mi hfiebíky. 

RukojeÈ ze skeln˘ch vláken
Se vzorovan˘m protiskluzov˘m pogumovan˘m 
koncem. RukojeÈ a pogumovan˘ konec spoleãnû 
tlumí rázy pfiená‰ené na uÏivatelovu ruku a zápûstí. 
Díky vysoké pevnosti rukojeti a pfiipevnûní hlavy je 
tato palice prakticky nezniãitelná.

Palice

RukojeÈ Hickory
Hlava z kované jemnozrnné oceli,
kalená a temperovaná, s le‰tûn˘mi plochami.

Perlíky
Obouruãná kladiva perlíky mají kovanou a tepelnû zpracovanou hlavu.
Jsou vhodné na zatloukání hfiebÛ, kÛlÛ, pro prací se sekáãi 
a kalen˘mi hfiebíky. Dodáváme s rukojetí Hickory nebo ze skeln˘ch
vláken.

RukojeÈ Hickory
Hlava z kované jemnozrnné oceli, kalená
a temperovaná, s le‰tûn˘mi plochami.

RuukojeÈ ze skeln˘ch vláken (BS 876 - Perlíky)
Tlumí rázy pfiená‰ené na uÏivatelovu ruku a zápûstí. Díky vysoké pevnosti rukojeti a pfiipevnûní hlavy jsou tyto perlíky prakticky
nezniãitelné. Testovány z hlediska poÏadavkÛ BS 876: 1981 (na hlavû je vyraÏeno ‘BS 876’). 

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 1 ks KEN-525 Kã/ks

1812 700 2.2 kg -6170K 1357
3171 700 3.8 kg -6180K 1789
4530 910 5.3 kg -6190K 2117
6342 910 7.4 kg -6200K 2354

Palice pryÏové 
RukojeÈ Hickory
S mûkk˘mi nárazov˘mi plochami pro pouÏití tam,
kde by ocelová kladiva zanechávala stopy úderÛ
na povrchu. 

PRODLOUÎENÁ
RUKOJEË

Ø hlavy Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
mm (g) (mm) 1 ks KEN-525 Kã/ks
42 223 280 1.80 kg -9120K 50
55 453 315 3.30 kg -9160K 65
65 680 300 4.80 kg -9180K 85

Ø hlavy Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
mm (g) (mm) 1 ks SEN-525 Kã/ks

50 792 320 -9460K 462

Ø hlavy Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
mm (g) (mm) 1 ks KEN-525 Kã/ks
33 400 280 0.40 kg -9420K 300
43 567 300 0.60 kg -9440K 350
48 794 350 0.80 kg -9460K 424
53 1077 350 1.20 kg -9480K 474
68 1276 375 1.40 kg -9500K 595

Ø hlavy  Hmotnost hlavy Délka Hmotnost Objednací kód Cena
mm (g) (mm) 1 ks SEN-525 Kã/ks

55 453 300 -9160K 62

Palice s plastov˘mi plochami
Mají rukojeÈ z plné tyãové oceli a dutou hlavu. 
Uvnitfi polyuretanové hlavy jsou tisíce ocelo-
v˘ch kuliãek, které udefií o zlomek sekundy
pozdûji neÏ ãelní plocha kladiva. Tím sniÏují 
sílu zpûtného odrazu a zvy‰ují sílu nárazu.

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 1 ks KEN-525 Kã/ks

1133 330 2.40 kg -5250K 225
1359 265 2.75 kg -5300K 240
1812 265 3.60 kg -5400K 254

Hmotnost Délka Hmotnost Objednací kód Cena
hlavy (g) (mm) 1 ks KEN-525 Kã/ks

1812 615 2.1 kg -6040K 759
3171 730 3.8 kg -6070K 977
4530 900 5.4 kg -6100K 1257
6342 900 7.3 kg -6140K 1542
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âíslo Velikostní Ø úder.plochy Délka Objednací kód Cena
v˘robku ãíslo (mm) (mm) THO-527 Kã/ks
04-308 A 25 230 -0160G 474
04-310 1 32 280 -0161H 700
04-312 2 38 305 -0162J 967
04-314 3 44 305 -0163K 1229
04-316 4 50 355 -0164L 1952
04-317 4 50 760 -0165M 2105
04-322 5 70 915 -0167P 4837

âíslo Velikostní Ø úder.plochy Délka Objednací kód Cena
v˘robku ãíslo (mm) (mm) THO-527 Kã/ks
01-008 A 25 230 -0100A 604
01-010 1 32 280 -0101B 802
01-012 2 38 305 -0102C 942
01-014 3 44 305 -0103D 1164
01-016 4 50 355 -0104E 1537
01-022 5 70 405 -0105F 2439
01-022 5 70 900 -0106G 5555

âíslo Velikostní Ø úder.plochy Délka Objednací kód Cena
v˘robku ãíslo (mm) (mm) THO-527 Kã/ks
03-208 A 25 230 -0150A 544
03-210 1 32 280 -0151B 749
03-212 2 38 305 -0152C 959
03-214 3 44 305 -0153D 1215
03-216 4 50 355 -0154E 1755
03-222 5 70 915 -0155F 4079

Kladiva 
s mûkk˘mi ãely

KdyÏ se úderové plochy opotfiebí, lze je snadno vymûnit.

Kladiva s ãely ze surové kÛÏe
Hlava je vyrobena z kujného Ïeleza. Je opatfiena
dvûma úderov˘mi plochami ze surové kÛÏe.
S kvalitní dfievûnou rukojetí. 

Surová kÛÏe je vyrobena z pravé kÛÏe vodního buvola, která
byla tûsnû svinuta a tfiikrát lisována ve v˘konném hydraulickém
lisu k zaji‰tûní rovnomûrné kvality a maximání Ïivotnosti.

Kladiva s ãely ze surové kÛÏe a z mûdi

Hlava z kujné litiny, plná dfievûná rukojeÈ. Úderová plocha 
z ãisté elektrolytické mûdi dává bezpeãn˘ úder s vysokou silou,
zatímco úderová plocha ze surové kÛÏe dává pevn˘ a pruÏn˘
úder, kter˘ nezanechá na obrobku Ïádné stopy.

Kladiva s mûdûn˘mi ãely

Hlava z kujného Ïeleza se dvûma úderov˘mi plochami
z ãisté elektrolytické mûdi poskytuje vysokou sílu úderu.
Kvalitní dfievûná rukojeÈ. 

Kladiva 
s nylonov˘mi ãely

Kladivo s dvûma univerzálními úderov˘mi plochami z tvrdého
nylonu. Zinková pochromovaná hlava a tvarovaná poly propy-
lénová rukojeÈ, která má mûkk˘ konec z dvojího materiálu.  

Opotfiebené úderové plochy lze snadno vymûnit bez pouÏití
nástrojÛ, coÏ znamená minimální prostoje. Na úderov˘ch
plochách kladiva nejsou Ïádné kovové díly, které by mohly
zanechat stopy na povrchu obrobku, kdyÏ se hlava opotfiebí. 

Kladiva 
s nylonov˘mi ãely

Kladivo s úderov˘mi plochami z tvrdého nylonu se dvûma na‰roubovatel-
n˘mi univerzálními úderov˘mi plochami, které lze snadno vymûnit bez
pouÏití nástrojÛ, coÏ znamená minimální prostoje. Dutá zinková pochromo-
vaná hlava je ãásteãnû naplnûna ocelov˘mi kuliãkami, které narazí o zlo-
mek sekundy pozdûji neÏ úderová plocha kladiva a tak sniÏují zpûtn˘ odraz.

PrÛmûr Celková Objednací kód Cena
úderové plochy délka KEN-527 Kã/ks

32 mm 295 mm -3040K 369
38 mm 305 mm -3060K 455
44 mm 310 mm -3080K 544
50 mm 315 mm -3100K 775

PrÛmûr úderové plochy Objednací kód Cena
(mm) KEN-529 Kã/ks

32 -3040K 32
38 -3060K 40
44 -3080K 50
50 -3100K 50

Náhradní vloÏky 
z tvrdého nylonu

Náhradní vloÏky 
z tvrdého nylonu se
závitem. Univerzální
úderová plocha
je vhodná pro lehké
i tûÏké pracovní
podmínky. 

âíslo Velikostní Ø úder. plochy Objednací kód Cena
v˘robku ãíslo (mm) THO-529 Kã/ks

70-8R A 25 -0115A 152
70-10R 1 32 -0116B 172
70-12R 2 38 -0117C 217
70-14R 3 44 -0118D 267
70-16R 4 50 -0119E 349
70-22R 5 70 -0120F 655

71-308C A 25 -0171N 112
71-310C 1 32 -0172P 174
71-312C 2 38 -0173Q 252
71-314C 3 44 -0174R 347
71-316C 4 50 -0175S 517
71-322C 5 70 -0176T 1127

Surová kÛÏe

Mûì

Náhradní 
vloÏky

Pro kladiva s hlavami z kujné litiny
a pro kladiva s víceúãelov˘mi hlavami. 

Úderové plochy jsou zesíleny, aby
se pfiede‰lo jejich lomu pfii nes-
právnû cílen˘ch úderech. Pfiesné
dráÏky v kovové hlavû zabraÀují
vibracím úderov˘ch ploch pfii jejich
uvolnûní bûhem uÏívání kladiva.

PrÛmûr Celková Objednací kód Cena
úder. plochy délka KEN-527 Kã/ks

50 mm 340 mm -2100K 568

NOVINKA

Kladivo má tvarovanou polypropylénovou rukojeÈ, která má mûkk˘ konec
z dvojího materiálu. Na úderov˘ch plochách kladiva nejsou Ïádné kovové
díly, které by mohly zanechat stopy na povrchu obrobku, kdyÏ se hlava
opotfiebí. Úderové plochy jsou zesíleny, aby se pfiede‰lo jejich lomu pfii
nesprávnû cílen˘ch úderech. Pfiesné dráÏky v kovové hlavû zabraÀují
vibracím úderov˘ch ploch pfii jejich uvolnûní bûhem uÏívání kladiva.
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Rukojeti dfievûné
Pro tradiãní dílenské pilníky s bodcem.

Standardní dfievûná rukojeÈ
S ocelov˘m krouÏkem.

Plastová rukojeÈ
S tvarovan˘m povrchem.

Délka
Velikost

Vhodná délka Objednací kód Cena
rukojeti pilníku KEN-531 Kã/ks

75 mm - 100 - 150 mm -5300K 14
100 mm - 200 mm -5400K 16
125 mm - 255 mm -5500K 18
150 mm - 255 - 300 mm -5600K 18

75 mm 0 100 - 150 mm -5930K 28
90 mm 1 200 - 255 mm -5940K 28
100 mm 2 255 - 300 mm -5950K 28

Plastová

Standardní dfievûná

Rukojeti na pilníky
Roz‰típnutá rukojeÈ pilníku mÛÏe zpÛsobit váÏn˘ pracovní úraz.
Bezpeãné rukojeti firmy Kennedy se proto rychle stávají standardním
vybavením mechanick˘ch dílen. V kaÏdé rukojeti pilníku je pevnû
zamontována ocelová pruÏina a na konec rukojeti je nasazen krouÏek.
Tato kombinace zabrání jejímu roz‰típnutí nebo zlomení.
Je-li bodec fiádnû zaveden do rukojeti, pak je zaruãeno
pevné spojení.

Délka
Velikost

Vhodná dél- Objednací kód Cena
rukojeti ka pilníku KEN-531 Kã/ks

75 mm 0 100 mm -5730K 20
110 mm 1 150 - 200 mm -5740K 22
125 mm 2 255 - 300 mm -5750K 40
140 mm 3 355 - 410 mm -5760K 30

Bezpeãná dfievûná

Násady
na kladivo

Jsou vyrobeny z pravého ofiechového dfieva a mají voskovan˘ povrch. 
Jsou vyrobeny podle BS 3823.

Délka Pro hlavu Objednací kód Cena
( mm) o hmotnosti KEN-530 Kã/ks

280 115 g -0110K 82
305 230 g -0120K 10
330 460 g -0130K 112
380 690 g -0150K 122
405 920 g -0160K 118
455 1,3 Kg -0180K 144

255 1,1 - 1,8 Kg -1100K 84

610 1,8 Kg -2240K 204
760 3 Kg -2300K 278
910 4 - 6,5 Kg -2360K 308

330 5,8 - 7,2 Kg -3130K 116
355 9 - 11 Kg -3140K 120

920 3,8 Kg -3600K 710

920 3,8 Kg -3610K 274

Páãidlo

Krumpáã - rukojeÈ Hickory

Krumpáã - rukojeÈ Economy

Standardní

Perlík

Palice

Kllínky
Jsou vyrobeny z vysoce jakostní oceli.

Velikost Pro hlavu Objednací kód Cena
klínku o hmotnosti KEN-530 Kã/ks

1 max 340 g -4510K 12
2 400 g - 1,1 Kg -4520K 10
3 1,3 - 3 Kg -4530K 22
4 4,5 - 12 Kg -4540K 20
5 nad 12 Kg -4550K 24
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Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

115 (41/2”) -3240K 52
190 (71/2”) -3270K 80
215 (81/4”) -3280K 94

NÛÏky víceúãelové Heavy Duty
S velk˘mi ãern˘mi rukojeÈmi.

NÛÏky na papír
Pevné ãelisti vyrobené z nerezové oceli nejvy‰‰í
kvality. Plastové rukojeti.

NÛÏky víceúãelové
NÛÏky klasického tvaru z nerezové oceli s vysoce le‰tûn˘m
povrchem. Asymetrick˘ 
tvar rukojetí. 

NÛÏky víceúãelové
Zahnuté vyztuÏené ãelisti z vysoce pevné oceli
s vroubkovan˘mi bfiity. Pro stfiednû tûÏké aÏ
tûÏké aplikace. 

NÛÏky kuchyÀské
Asymetrické rukojeti s pfiesazen˘mi ãelistmi 
z kalené a brou‰ené oceli. Pro pfiesné
odstfiihování nebo práci na krájecím prkénku. 

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

170 (6 3/4”) -3540K 90

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

205 (8”) -3600K 150

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

180 (7”) -2370K 292

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

140 (51/2”) -3050K 62
180 (7”) -3070K 80
215 (81/2”) -3080K 90
255 (10”) -3100K 114

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

150 (6”) -2260K 90
180 (7”) -2270K 106

Sada víceúãelov˘ch nÛÏek
Sada 3 ks  
190 mm - kuchyÀské,  
205 mm - prÛmyslové, 
215 mm - pro domácnost.

Saada 4 ks 
215 mm - krejãovské, 
215 mm - kuchyÀské, 
170 mm - na papír, 
125 mm - na nitû.

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-533 Kã/ks

3 -3700K 322

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-533 Kã/ks

4 -3720K 478

NÛÏky víceúãelové
NÛÏky pro domácnost
Pro bûÏné pouÏití pfii stfiíhaní v domácnosti. âelisti 
z kalené a brou‰ené oceli, asymetrické 
plastové rukojeti.

NÛÏky 
technické

NÛÏky zahnuté  
âelisti z nerezové oceli, velké pohodlné
rukojeti. Pro zastfiíhávání.

NÛÏky na papír  
Celokovové, s ãelistmi z nerezové oceli.

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

255 (10”) -2200K 184

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

180   (7”) -2070K 114
205   (8”) -2080K 130
230   (9”) -2090K 152
255 (10”) -2100K 176
305 (12”) -2120K 236

Sada víceúãelov˘ch nÛÏek
NÛÏky krejãovské s plastov˘mi rukojeÈmi
Asymetrické rukojeti umoÏÀují pohodlné pouÏívání 
tûchto nÛÏek tûsnû nad pracovní plochou, 
napfiíklad pfii pfiímoãarém stfiíhání textilu. 
Rovn˘ a zahnut˘ konec ãelistí je vhodn˘
pro dlouhé stfiihy i pro pfiesné stfiíhání stehÛ.

NÛÏky na nitû
Díky kompaktnímu designu padnou tyto nÛÏky velmi dobfie do ruky
a umoÏÀují pfiesné ovládání nÛÏek pfii
odstraÀování nití z odûvÛ.
Rozevfiení ãelistí s pruÏinou.

Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-533 Kã/ks

125 (5”) 40 g -3500K 52

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

240 (91/2”) -3520K 246

NÛÏky krejãovské zahnuté
Asymetrick˘ tvar rukojetí, kalené a brou‰ené ãelisti umoÏÀují 
pohodlné pouÏívání tûchto nÛÏek tûsnû nad pracovní 
plochou, napfiíklad pfii pfiímoãarém stfiíhání textilu. 
Rovn˘ a zahnut˘ konec ãelistí jsou vhodné pro 
dlouhé stfiihy i pro pfiesné stfiíhání stehÛ.

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

215 (81/2”) -3380K 222
240 (91/2”) -3390K 246



Strana 380 VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007

SKUPINA

533 POT¤EBY MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ
PP

oo
ttfifi

ee
bb

yy
  mm

aa
ll íí
fifi ss

kk
éé
  aa

  nn
aa
tt ûû

rr aa
ãã
ss
kk
éé ·pachtle

K odstraÀovní nátûrÛ a tapet. Robustní, se stopkou
v celé délce rukojeti. 
PruÏn˘ list z temperované oceli a le‰tûná
palisandrová rukojeÈ. 

·pachtle spárovací a sklenáfiské
Robustní, se stopkou v celé délce rukojeti. PruÏn˘ list 
z temperované oceli a le‰tûná rukojeÈ
z palisandrového dfieva. 
Tradiãní sklenáfisk˘
nástroj.

·pachtle spárovací

Dlláto sklenáfiské

·pachtle spárovací
Robustní, se stopkou po celé délce rukojeti. PruÏn˘ list 
z temperované oceli a le‰tûná palisandrová rukojeÈ.
Pro naná‰ení tmelÛ do spár a dûr a jejich 
vyhlazování.

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) SEN-533 Kã/ks
100 x 140 -1700K 144
100 x 100 -1720K 94 
90 x 75 -1740K 112 

115 x 65 -1760K 110 
90 x 50 -1780K 96
82 x 35 -1800K 70

Náfiadí 
dekoratérské 

âepele z vysokouhlíkové oceli. Kvalitní lakované
dfievûné rukojeti se stopkou do poloviny rukojeti. 
Pro v‰eobecné pouÏití a pro domácnost.

·krabka

·pachtle sklenáfiská
Dodávána v tradiãním provedení jako spárovací ‰pachtle 
a sklenáfiské dláto.

·pachtle spárovací

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) KEN-533 Kã/ks
125 x 25 -0400K 274
125 x 38 -0410K 290 
125 x 50 -0450K 320
125 x 63 -0490K 334 
125 x 75 -0530K 352 
150 x 100 -0570K 380 

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) KEN-533 Kã/ks
125 x 50 -0650K 334
150 x 75 -0680K 366

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) KEN-533 Kã/ks

115 x 38 -0860K 384

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) KEN-533 Kã/ks

115 x 38 -0960K 384

·krabky 
na sklo

Nárazuvzdorná polypropylénová
rukojeÈ. List z kalené oceli a snímateln˘
plastov˘ kryt listu. K o‰krabávání laku ze skla.

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) SEN-533 Kã/ks
100 x 140 -1500K 162
100 x 100 -1520K 138 
100 x 80 -1540K 114 
115 x 65 -1560K 118 
90 x 50 -1580K 98
82 x 35 -1600K 90 

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) SEN-533 Kã/ks

Dláto 57 x 38 -1840K 86
·pachtle 90 x 38 -1860K 116

NÁHRADNÍ
LISTY

SKUPINA

Viz 537
Celková Objednací kód Cena

délka (mm) KEN-533 Kã/ks

170 -1090K 28
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·krabka 
kombi

âepele z vysoceuhlíkové oceli. Kvalitní lakované
dfievûné rukojeti se stopkou do poloviny rukojeti. 
K odstraÀování laku z ploch˘ch, vypoukl˘ch 
a dut˘ch povrchÛ.
Pro v‰eobecné pouÏití i pro domácnosti.

Váleãek spárovací 
Plastová hlava s kvalitní dfievûnou rukojetí.
Pro v‰eobecné pouÏití a pro domácnost.

Popis Objednací kód Cena
KEN-533 Kã/ks

Krátká rukojeÈ 100 mm -0580K 112
Dlouhá rukojeÈ 100 mm -0600K 138

Listy do ‰krabek 100 mm (po 10 ks) -0620K 38

Celková délka Objednací kód Cena
x ‰ífika váleãku SEN-533 Kã/ks

180 x 38 mm -1920K 128

Celková Objednací kód Cena
délka (mm) SEN-533 Kã/ks

200 -1900K 130

·krabky s krátkou 
a dlouhou rukojetí 

·krabky k snadnûj‰ímu odstraÀování tapet, nátûrÛ, dlaÏdic
a kachliãek. Tupá strana listu se dá pouÏít k se‰krabávání
nátûrÛ, odstraÀování tapet a kachliãek ze stûn, zatímco
ostr˘ bfiit snadno odstraní nátûr ze skla. Dodáváme
s krátkou a dlouhou rukojetí. 
âepele do ‰krabek 100   mm
âepele lze snadno vymûnit a nahradit standardními
náhradními ãepelemi 100   mm.
Balení po 10 kusech.

NÛÏ na linoleum
Robustní ãepel a rukojeÈ z kvalitního dfieva. 
Pro fiezání linolea a podobn˘ch 
materiálÛ.

NÛÏ odsekávací
Díky své pevné konstrukci mÛÏe b˘t pouÏit 
i ve spojení s kladivem. 

NÛÏ sklenáfisk˘
Robustní ãepel a rukojeÈ z kvalitního dfieva. 
Univerzální krájecí nÛÏ pro v‰estranné 
pouÏití.

Váleãek spárovací s dfievûnou hlavou
Dfievûná hlava a rukojeÈ z kvalitního dfieva. 
K uhlazování spár, kde pÛsobením rovno-
mûrného tlaku dokáÏe vytvofiit dokonal˘
spoj.

·krabka 
kombi

Má robustní ãepel a rukojeÈ z kvalitního dfieva.
K odstraÀování laku z ploch˘ch, vypoukl˘ch 
a dut˘ch tvarÛ.

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) KEN-533 Kã/ks

90 x 25 -1020K 208

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) KEN-533 Kã/ks

115 x 30 -1060K 316 

Délka x ‰ífika Objednací kód Cena
listu (mm) KEN-533 Kã/ks

100 x 25 -1000K 166

Celková délka Objednací kód Cena
x ‰ífika váleãku KEN-533 Kã/ks

190 x 38 mm -0380K 210

Celková Objednací kód Cena
délka (mm) KEN-533 Kã/ks

180 -1070K 192 
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Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-533 Kã/ks
5 -5130K 382
6 -5170K 236

11 -5140K 618

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-533 Kã/sada

14 -1300K 630

Sada 14 ks
4x 13, 25 a 50 mm, 1x 75 a 100 mm.

·tûtce
natûraãské

Lakovaná dfievûná rukojeÈ.  Nalisované chromované lapované objímky. âisté ‰tûtiny
zatavené do pryÏe. Design tûchto ‰tûtcÛ zaruãuje vynikající v˘sledky v profesionální práci.

·tûtce natûraãské
profesionální
Lakované rukojeti z kvalitního dfieva. Nalisované chromované objímky. Dlouhé ãisté ãerné ‰tûtiny
zatavené do pryÏe. Vysoká odolnost proti opotfiebení, dlouhá Ïivotnost.

* S plastovou rukojetí

·tûtce
natûraãské

Lakované rukojeti. 
Nalisované chromované 
objímky 
Dlouhé ãisté ‰tûtiny.
Pro bûÏné pouÏití
a pro domácnost.

Poãet Objednací kód Cena
ks SEN-533 Kã/ks
6 -0370K 156

12 -0330K 588

Sada 6 ks
1 x 13 mm, 3 x 25 a 2 x 50 mm.

Sada 12 ks
1 x 19, 38, 63 a 100 mm
2 x 13, 25, 50 a 75 mm.

·ífika Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

13 (1/2”)* -5020K 18
19 (3/4”) -5030K 26
25 (1”) -5040K 26
38 (11/2”) -5050K 54
50 (2”) -5060K 72
63 (21/2”) -5070K 136 
75 (3”) -5080K 208 

100 (4”) -5090K 282 

·ífika Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

13 (1/2”) -1120K 14
25 (1”) -1140K 16
38 (11/2”) -1160K 30
50 (2”) -1180K 48
75 (3”) -1220K 130 

100 (4”) -1240K 204

Sada 5 ks
1x 13, 25, 38, 50 a 75 mm.
Sada 6 ks
3x 25 mm, 2x 50 mm and 1x 13 mm.
Sada 11 ks
3x 25 a 50 mm, 2x 13 mm, 1x 19, 38 a 75 mm.

·ífika Objednací kód Cena
(mm) SEN-533 Kã/ks

13 (1/2”) -0210K 14
19 (3/4”) -0220K 18
25 (1”) -0230K 18
38 (11/2”) -0240K 26
50 (2”) -0250K 44
63 (21/2”) -0260K 52
75 (3”) -0270K 86

100 (4”) -0280K 162 

·ífika Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

13 (1/2”) -0020K 30
19 (3/4”) -0030K 26
25 (1”) -0040K 42

·tûtce natûraãské
prÛmyslové

Lakované dfievûné rukojeti. Nalisované
chromované lapované objímky.
Dlouhé ãisté ãerné ‰tûtiny
zatavené do pryÏe.
Design tûchto
‰tûtcÛ zaruãuje
vynikající v˘sledky 
v profesionální
práci.

·tûtec natûraãsk˘ na radiátory 
Zalomen˘ ‰tûtec pro nátûry na hÛfie pfiístupn˘ch
místech napfi. za radiátory. Plastové rukojeti se
‰tûtinami odoln˘mi proti opotfiebení.

Velikost Celková Objednací kód Cena
(mm) délka KEN-533 Kã/ks
25 380 -6020K 14
38 380 -6030K 18
50 380 -6040K 26

·tûtec mal˘ natûraãsk˘
Dfievûná rukojeÈ s ocelovou objímkou.

Velikost Objednací kód Cena
KEN-533 Kã/ks

ã. 2 -6520K 6
ã. 4 -6540K 6
ã. 6 -6560K 10 
ã. 8 -6580K 10
ã. 10 -6600K 16
ã. 12 -6620K 36

·tûtec na naná‰ení lepidla
Pro snadné naná‰ení lepidla
na tapety. Snadno ãistitelné
syn-tetické ‰tûtiny. Umûlá
pryskyfiice v poniklované
objímce, plastová
rukojeÈ.

Popis Objednací kód Cena
SEN-533 Kã/ks

Fólie igelitová -7040K 80

Typ Rozmûry Objednací kód Cena
d x ‰ KEN-533 Kã/ks

V‰eobecn˘ 12 ft x 9 ft -7000K 530
Na schodi‰tû 3 ft x 24 ft -7100K 386

Plachta z bavlnûného
kepru
Pevn˘ bavlnûn˘ kepr
zajistí vynikající
ochranu pro koberce,
podlahové krytiny
a nábytku pfii
malování.

Fólie
igelitová
Tenká igelitová
fólie na jedno
pouÏití. 

·ífika Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks

120 (43/4”) -1500K 104

NOVINKA
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POT¤EBY MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ
SKUPINA

533

DrÏák
váleãkÛ

Klecov˘ drÏák váleãkÛ
s dutou dfievûnou
rukojetí pro pouÏití
prodluÏovací
teleskopické
rukojeti. 
Urãen pro
malífiské váleãky 
(dodáváme zvlá‰È).

DrÏák 
váleãkÛ

âerná plastová rukojeÈ
s jedním ramenem.
Otvor v rukojeti pro zavû‰ení. 
Urãen pro malífiské váleãky 
(dodáváme zvlá‰È).

·ífika Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-533 Kã/ks

230 (9”) 400 g -0200K 140 

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks COT-907 Kã/ks

180 (7”) 170 g -3000K 59
230 (9”) 190 g -3020K 79

Rozsah Hmotnost Objednací kód Cena
vysunutí 1 ks KEN-533 Kã/ks
1 - 2 m 3.60k g -0330K 402(42“ - 84”)

RukojeÈ teleskopická profesionální
Urãena pro klecov˘ drÏák váleãkÛ 230 mm (9”).

Misky malífiské profesionální
Malífiské misky firmy Kennedy pfiedstavují snadn˘
zpÛsob, jak rovnomûrnû nanést
barvu na malífisk˘ vá-
leãek. V tuhém
odkapávacím
zásobníku se
shromaÏìuje
nadbyteãná
barva z váleãku,
coÏ zabrání
odkapávání barvy
pfii práci. Délka
400 x ‰ífika 290 x
hloubka 60 mm.

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-533 Kã/ks

Kovov˘ 570 g -0160K 248
Plastov˘ 290 g -0180K 60

Misky malífiské
Zajistí rovnomûrné nanesení
barvy na malífisk˘ váleãek
a uchování nadbyteãné
barvy v zásobníku.
V odkapávacím zásobníku
se shromaÏìuje nadbyteã-
ná barva z váleãku, coÏ
zabrání odkapávání
barvy pfii práci.

Sada
váleãkÛ

Obsahuje drÏák váleãkÛ, 
stfiednû velk˘ váleãek 
a plastovou misku na barvu. 
Pro pouÏití na hladké povrchy 
v interiérech.

Dekoraãní
sada

Obsahuje standardní sadu malífisk˘ch
váleãkÛ, drÏák váleãkÛ, stfiednû velk˘
váleãek a plastovou misku na barvu,
dále sadu na emulzní a lesklou barvu,
která obsahuje mini-váleãek, váleãek,
50  mm ‰tûtec, misku na barvu a
igelitovou krycí fólii
3.70 m x 2.80 m.

Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks SEN-533 Kã/ks

8 -3100K 248

Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks SEN-533 Kã/ks

3 -3060K 156

Popis Velikost stolní desky Objednací kód Cena
délka x ‰ífika SEN-533 Kã/ks

StÛl lepen˘ 1780 x 560 mm -5000K 638

StÛl lepen˘ dfievûn˘
Pevn˘ stabilní lepen˘ stÛl s lehkou dfievûnou konstrukcí a snadno
ãistitelnou dfievovláknitou deskou. Snadné sestavení
a rozloÏení. Transportní rukojeti
pro snadnou pfiepravu.
Velikost: 1780 x 560
x 750 mm.

Kbelíky malífiské
Jsou vyrobeny z kvalitního polypropylénu a jsou vhodné
pro v‰echny druhy barev. Robustní plastové nádoby jsou
vhodné pro uchovávání kapalin, smûsí a nástfiikÛ. KuÏelo-
vit˘ tvar usnadÀuje skladování a stohování. Víka jsou
prodávána zvlá‰È. Standardnû dodáváme s plastov˘mi
rukojeÈmi (kromû *).

Objem Horní prÛmûr x Hmotnost Objednací kód Cena
(litry) základna x v˘‰ka 1 ks KEN-533 Kã/ks

300 ml* 89x81x66 mm g -1540K 18
500 ml* 100x105x72 mm g -1545K 22

1 litr 140x123x102 mm g -1550K 24
2.5 litrÛ 198x173x134 mm g -1560K 42
5 litrÛ 235x202x205 mm g -1564K 64
10 litrÛ 282x247x229 mm g -1568K 90
300 ml Pouze víko g -1570K 8
500 ml Pouze víko g -1571K 12

1 litr Pouze víko g -1573K 10
2.5 litrÛ Pouze víko g -1575K 22
5 litrÛ Pouze víko g -1577K 24
10 litrÛ Pouze víko g -1579K 34

STOLNÍ DESKA
4780 x 560 mm

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-533 Kã/ks

15 litrÛ -1700K 258

Nádoba plastová na 15 litrÛ barvy
âerná plastová nádoba na 15 litrÛ barvy, s kovovou
rukojetí. Lisovaná dráÏkovaná
boãní stûna pro plnûní
malífisk˘ch
váleãkÛ.
Pro v‰echny
drÏáky malífi-
sk˘ch váleãkÛ
do 12 palcÛ.

3
ks

8
ks

Velikost Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks COT-907 Kã/ks
180 (7”) 165 g -3200K 50

300 (12”) 555 g -3220K 450

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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Tlou‰Èka Hmotnost Objednací kód Cena
povrchu 1 ks KEN-533 Kã/ks

18 mm 100 g -0220K 154

Váleãek polyesterov˘ fasádní
Pro emulzní nátûry a nátûry zdiva s velmi hrub˘m
povrchem. Také pro vinylové lesklé a matové vnûj‰í
nátûry na hrub˘ch povr‰ích, jako jsou  ‰tuková omítka,
beton, cihlové zdivo, povrchy s drobn˘mi oblázky a
povrchy s texturou.

Tlou‰Èka Hmotnost Objednací kód Cena
povrchu 1 ks KEN-533 Kã/ks

32 mm 100 g -0240K 150

Váleãek z ovãí kÛÏe
Pro emulzní nátûry a nátûry zdiva s hrub˘m
povrchem. Také pro vinylové lesklé a matové
vnûj‰í nátûry na hrub˘ch povr‰ích, jako jsou
‰tuková omítka, beton, cihlové zdivo, povrchy 
s drobn˘mi oblázky a povrchy s texturou.

Tlou‰Èka Hmotnost Objednací kód Cena
povrchu 1 ks KEN-533 Kã/ks

18 mm 100 g -0300K 690

Tlou‰Èka Hmotnost Objednací kód Cena
povrchu 1 ks KEN-533 Kã/ks

9 mm 100 g -0260K 144

Váleãek pûnov˘
Pro naná‰ení a dokonãování strukturovan˘ch
nátûrÛ, nátûrov˘ch tmelÛ, kameniva a struk-
turovan˘ch nátûrÛ na stûny v interiéru, exteriéry
a na stropy.

Tlou‰Èka Hmotnost Objednací kód Cena
povrchu 1 ks KEN-533 Kã/ks

- 100 g -0280K 154

Rozmûr Váleãek Objednací kód Cena
(mm) COT-907 Kã/ks

180 (7”) Stfiední -3060K 107
230 (9”) Stfiední -3080K 100

Váleãek polyesterov˘ fasádní
Pro lesklé a matné nátûry na hladk˘ch povr‰ích.
Také pro pololesklé, vinylovû lesklé, podkladové,
základní nátûry na hladk˘ch povr‰ích jako jsou
hobra, lepenka, sádra, sádrokarton, dvefie.

DrÏák 
váleãkÛ

Typ s jedním ramenem. Plastová rukojeÈ.
Pro v‰echny mini-váleãky 4".

Sada malífiská
Mini

Pro naná‰ení emulzních barev.

Rozmûr Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-533 Kã/ks

100 (4”) -0154K 78

Rozmûr Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-533 Kã/ks

100 (4”) -0156K 78

Miska malífiská pro mini-váleãek
Miska pro mini-váleãek.

Sada malífiská Mini
Pro naná‰ení leskl˘ch barev.

Rozmûr Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-533 Kã/ks

100 (4”) -0150K 26

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-533 Kã/ks

Pro 
-0152K 32Mini-váleãek

Váleãek malífisk˘ s dlouhou násadou
DrÏák váleãkÛ na radiátory + 4" náhradní váleãek.

Dlouhá násada + drÏák váleãkÛ + váleãek. Pro emulzní barvy.

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
6 ks KEN-533 Kã/ks

Váleãek na radiátory 1100 g -0350K 78

Mini-váleãky
malífiské

Stfiednû dlouhé váleãky 100 mm (4”) pro emulzní
nátûry. Vhodné pro malé plochy nebo obtíÏnû
pfiístupná místa.

Váleãky malífiské
Economy

Stfiednû dlouh˘ váleãek je vhodn˘ pro hladké
povrchy. Dlouh˘ váleãek je vhodn˘ pro hrubé
povrchy.

Váleãky malífiské
profesionální

Pro drÏák váleãkÛ 230 mm.
Váleãek na hrubé povrchy
Pro emulzní nátûry a nátûry zdiva s hrub˘m
povrchem. Také pro vinylové lesklé a matové
vnûj‰í nátûry na hrub˘ch povr‰ích, jako jsou
‰tuková omítka, beton, cihlové zdivo, povrchy 
s drobn˘mi oblázky a texturované povrchy.

Stûrky obtahovací
UmoÏÀují rychlé a snadné obtahování profilÛ.

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka (mm) 1 ks KEN-533 Kã/ks

128 (5”) 270 g -1960K 254
255 (10”) 500 g -1950K 476

Emmulzní Leskl˘

Pro typy Objednací kód Cena
nátûru KEN-533 Kã/ks

Emulzní -0360K 20
Leskl˘ -0370K 20

Emulzní -0144K 156
Leskl˘ -0146K 202

Jeden váleãek

Balení s 10 váleãky

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

Honza
Text napsaný psacím strojem
www.exvalos.cz
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Max. tlou‰Èka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks SEN-533 Kã/ks

260 (10”) -2060K 518
Náhradní koleãko -2150K 60

¤ezaãka
na obkládaãky

¤ezaãka na obkládaãky se dvûma ocelov˘mi vodicími kolejnicemi a ovládací rukojetí. Obkladaãky jsou
nafiíznuty v jednom kroku a pak ulomeny robustním lamaãem obkladaãek.

Nafiíznutí probûhne v jediném kroku a s minimálním vyna-
loÏen˘m úsilím. Ergonomická plastová rukojeÈ a kovové
vodicí kolejnice. Tlustostûnná plastová základna
s r˘hovan˘m povrchem.

POT¤EBY MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ
SKUPINA

533
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Max. tlou‰Èka Objednací kód Cena
(mm) KEN-533 Kã/ks
300 -2010K 872
400 -2020K 1344

Náhradní koleãko -2040K 64

¤ezaãka na obkládaãky
¤ezaãka na obkládaãky se dvûma ocelov˘mi vodicími kolejnicemi a ovládací rukojetí.
PoloÏte obkládaãku na stÛl fiezaãky a pomocí ovládací rukojeti nastavte fiezací koleãko
na horní okraj obkládaãky, kter˘ je k vám nejblíÏe. Nyní odtlaãujte ovládací rukojeÈ - tím
obkládaãku nafiíznete. KdyÏ jste obkladaãku kompletnû nafiízli, pouÏijte lámací ústrojí
na základnû fiezaãky. Zatlaãením ovládací páky dolÛ zlomíte obkladaãku pfiesnû podél
nafiíznuté plochy.

Nafiízne a ulomí dlaÏdici v jednom kroku s minimál-
ním vynaloÏen˘m tlakem. ¤eÏe jak zkosené tak
rovno-bûÏné tvary. Ergonomická plastová rukojeÈ
a kovové vodicí tyãe. Tlustostûnná ocelová
základna s povrchem z pûnového materiálu.

Lámací ústrojíRobustní konstrukce

Rychl˘ lamaã obkladaãek

P¤I ¤EZÁNÍ
DLAÎDIC VÎDY
POUÎÍVEJTE

OCHRANNÉ BR¯LE

Max. tlou‰Èka Objednací kód Cena
(mm) SEN-533 Kã/ks

16 (5/8”) -2070K 204
Náhradní koleãko -2170K 50

OdstraÀovaã paãoku
âepel z temperované oceli s dlouhou Ïivotností.
DokáÏe snadno a rychle uvolnit a odstranit
paãok. Pro opravy, inovace a úpravu vzhledu.

Typ Objednací kód Cena
ãepele SEN-533 Kã/ks

Temperovaná ocel -2090K 46

KfiíÏ
spárovací
PrÛmûrn˘ poãet
ks v balení:
250. 

¤ezaãka na
dlaÏdice ruãní

Plná plastová rukojeÈ s dvojbfiit˘m extra tvrd˘m
fiezacím hrotem z karbidu wolframu.

Stûrka na lepidlo a paãok
Plastová stûrka, která nezanechává ‰krábance.
DráÏkovaná hrana zajistí rovnomûrné rozetfiení lepidla.
PruÏná hrana je vhodná pro odstranûní pfiebyteãného
paãoku.

Kle‰tû fiezací 
¤ezací koleãko z karbidu wolframu.
Samonastavovací horní
ãelist zajistí ãist˘ lom.
Na keramické dlaÏdice 
nebo sklo.

Celková Objednací kód Cena
délka (mm) KEN-533 Kã/ks

180 -1960L 84

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-533 Kã/ks

100 mm -2050K 58

·ífika Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-533 Kã/balení

2 mm 250 -1940K 40

Kalibrované pravítko se stupnicí

Kalibrované pravítko se stupnicí

¤ezací koleãko z karbidu wolframu

Rozmûr Objednací kód Cena
(mm) KEN-558 Kã/ks

200 (8”) -8260K 254

Kle‰tû ‰típací na dlaÏdice
K o‰tipování dlaÏdic na tvar poÏadovan˘ pro pfiilepení na místa
nepravidelného tvaru. Lze pouÏít na keramické obkládaãky i podlahové
dlaÏdice. Zápustkovû kované ocelové rukojeti a ãelisti s bfiity z karbidu
wolframu. Max. tlou‰Èka:  6 mm (1/4”).

¤ezaãka skla a dlaÏdic se 6 koleãky
¤ezací hlava se ‰esti fiezacími koleãky z karbidu wolframu.

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-533 Kã/ks

135 mm 40g -1990K 136

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-533 Kã/ks

130 mm -1980K 62

¤ezaãka skla a dlaÏdic
RukojeÈ ze zinkové slitiny s fiezacím koleãkem z karbidu wolframu.

¤ezací koleãko 
z karbidu wolframu

¤ezací koleãko 
z karbidu wolframu
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Pilka na kov izolovaná
Tlakovû lit˘ rám s rukojetí typu ‘D’ pro pfiesné a pohodlné ovládání.
Napínání listu kfiídlovou maticí. Dodáváme s listem 300 mm, 24 zubÛ/palec. 
Plnû elektricky izolovaná. Vyhovuje normám VDE 0680/201, IEC 900 a BS
EN 60900 pro bezpeãné pouÏití u elektrick˘ch zafiízení do napûtí 1000 V.

Velikost Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

10 mm -8800K 478
11 mm -8810K 478
12 mm -8820K 502
13 mm -8830K 526
14 mm -8840K 584
15 mm -8850K 592
16 mm -8860K 632
17 mm -8870K 632
18 mm -8880K 656
19 mm -8890K 656
21 mm -8910K 656
24 mm -8940K 848

Celková délka Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

180 mm - zahnutá ãepel -3480K 340
180 mm - pfiímá ãepel -3500K 314

Celková Max. rozevfiení ãelistí Objednací kód Cena
délka KEN-534 Kã/ks

240 mm 22 mm -4960K 1452

Max. rozevfiení Celková Objednací kód Cena
délka KEN-534 Kã/ks

24 mm 200 mm -6080K 1254
30 mm 250 mm -6100K 1450
34 mm 300 mm -6120K 1878

Velikost Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

10 mm -9200K 590
11 mm -9210K 590
12 mm -9220K 614
13 mm -9230K 614
14 mm -9240K 702
15 mm -9250K 772
16 mm -9260K 834
17 mm -9270K 834
18 mm -9280K 892
19 mm -9290K 892
21 mm -9310K 1010
24 mm -9340K 1146

Celková délka Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

400 mm -0800K 1890

Celková délka Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

150 mm (6”) -0600K 1266

Kle‰tû na kabely izolované
Jsou vyrobeny ze zápustkovû kované vysokouhlíkové oceli a
mají indukãnû kalené ãelisti. Plnû elektricky izolované. Vyhovují
normám VVDDEE  00668800//220011,,  IIEECC  990000  a BBSS  EENN  6600990000 pro bezpeã-
né pouÏití u elektrick˘ch zafiízení do napûtí 1000 V.

Klíãe oãkové jednostranné

Klíãe stavitelné
izolované

Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Posuvné kalené ãelisti, které jsou brou‰ené s le‰tûn˘m povrchem. S laserem znaãenou stupnicí 
v metrické soustavû. ·irok˘ profil mechanizmu a stavitelného ‰roubu zajistí hladké nastavení hodnoty. Plná izolace je v souladu 
s normami VDE 0680/201, IEC 900 a BS EN 60900 pro bezpeãné 
pouÏití u elektrick˘ch zafiízení do napûtí 1000 V.

NÛÏ na kabely izolovan˘
Je plnû elektricky izolován, vyhovuje normám VDE 0680/201, 
IEC 900 a BS EN 60900 pro bezpeãné pouÏití u elektrick˘ch 
zafiízení do napûtí 1000 V.
Se zahnutou ãepelí
Zahnutá ocelová ãepel slouÏí k podélnému dûlení ploch˘ch kabelÛ. 

S pfiímou ãepelí
Pevná pfiímá ãepel a ochranná ãepiãka. Délka ãepele: 45 mm.

Klíãe maticové izolované
Jedná se o jednostranné maticové klíãe z chrom-vanadiové oceli.
Rozmûry klíãÛ odpovídají DIN 7446. Jsou plnû elektricky izolované
a vyhovují normám VDE 0680/201, IEC 900 a BS EN 60900
pro bezpeãné pouÏití u elektrick˘ch zafiízení do napûtí 1000 V.
Klíãe maticové jednostranné 

Pilka na kov Junior izolovaná
S testovanou kvalitou a elektrickou izolací umoÏÀující práci na elektrick˘ch
zafiízení pod napûtí do 1000 V AC a 1500 V DC. Ve‰kerá lisovaná elektrická
izolace je nedûlená, takÏe v ní nejsou Ïádné vzduchové mezery ani jiná
potenciálnû nebezpeãná místa. Pilka pouÏívá bûÏné listy pilek Junior.
IEC: 60900:2004.

ãelistí

NOVINKA
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Celková délka Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

145 mm - rovné ãelisti -1120K 564
145 mm - zahnuté ãelisti -1140K 600

Celková délka Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

240 mm -4860K 1064

Celková délka Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

240 mm -3540K 1074

Celková délka Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

250 mm (10”) -5000K 6362

Popis Objednací kód Cena
KEN-534 Kã/ks

Ráãna s reverzní hlavou -7400K 3408
T-rukojeÈ 200 mm -7420K 1344

ProdluÏovací nástavec 125 mm -7440K 1314
ProdluÏovací nástavec 250 mm -7460K 1280
Nástrãná hlavice 6-hran 10 mm -7500K 422
Nástrãná hlavice 6-hran 11 mm -7510K 422
Nástrãná hlavice 6-hran 12 mm -7520K 422
Nástrãná hlavice 6-hran 13 mm -7530K 422
Nástrãná hlavice 6-hran 14 mm -7540K 426
Nástrãná hlavice 6-hran 15 mm -7550K 426
Nástrãná hlavice 6-hran 16 mm -7560K 432
Nástrãná hlavice 6-hran 17 mm -7570K 432
Nástrãná hlavice 6-hran 18 mm -7580K 432
Nástrãná hlavice 6-hran 19 mm -7590K 432
Nástrãná hlavice 6-hran 20 mm -7600K 476
Nástrãná hlavice 6-hran 21 mm -7610K 476
Nástrãná hlavice 6-hran 22 mm -7620K 476
Nástrãná hlavice 6-hran 24 mm -7640K 498

Hlavy nástrãné izolované s pfiíslu‰enstvím
V‰echny v˘robky jsou testovány na kvalitu a jsou plnû elektricky izolovány
pro napûtí do 1000 V AC. Vyhovují normám VDE 0680/201 a IEC 900.
V‰echny jsou urãeny pro ãtyfihran 1/2”.

NÛÏ na kabely
izolovan˘
Izolovan˘ nÛÏ na kabely s ochrannou krytkou. Testován
na napûtí 1000V AC. Pohodlná rukojeÈ, zahnutá ãepel
pro fiezání sektorov˘ch kabelÛ. Vyhovuje normám
VDE 0680/201 a IEC 900. 
Délka ãepele: 45 mm.

Pinzety izolované
Pinzety s rovn˘mi/zahnut˘mi vroubkovan˘mi ãelistmi.
Jsou testovány na kvalitu a izolovány pro napûtí do 1000 V AC. 
Vyhovují normû EN 60900. 
Celková délka: 145 mm. Délka odkryté ãelisti: 15 mm.

Rovné ãelisti

Zahnuté ãelisti

Kle‰tû ráãnové izolované na kabely
Na mûdûné a hliníkové kabely s prÛmûrem do 32 mm. Lehké ocelové
rukojeti s izolaãním vinylov˘m povlakem. Pevná a pohyblivá ãelist jsou
vyrobeny z kvalitní legované oceli. Lehká konstrukce a ráãnov˘
mechanismus umoÏÀují fiezání kabelÛ kruhov˘m pohybem. Testován
na kvalitu podle BS EN 60900 a izolován na napûtí do 1000 V AC.

Hasák instalatérsk˘
izolovan˘

âelisti z kalené chromované oceli. Posuvn˘ otoãn˘ kloub umoÏÀuje maximální
rozevfiení ãelistí. DráÏkované ãelisti pro uchopení ploch˘ch a kulat˘ch dílÛ 
s pojistkou, která zabrání sevfiení prstÛ.

Plnû izolované, vyhovují normám  
VDE 0680/201, IEC 900 a BS EN 60900

pro bezpeãné pouÏití u elektrick˘ch 
zafiízení do napûtí 1000 V.
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Háãky na páscích o délce 5 m a del‰ích mají ãtyfii n˘ty (háãky na páscích
3 m/10’ mají dva n˘ty). Metrické/palcové pásky mají stupnice s dílky 1/32”,
1/16”, palce a mm. Metrické pásky mají dílky mm a cm.

Metry svinovací
“Dynamic Grip”

Protiskluzová úprava s profilovan˘m pryÏov˘m povrchem, odolné proti
nárazu. S kovov˘m háãkem a ocelovou sponou na opasek a poutkem
na zavû‰ení. Aretaãní tlaãítko zamkne pásek v urãité poloze.
Pásek / háãek jsou odolné proti korozi. Metry jsou urãeny
pro prÛmyslové pouÏití. 

Metry svinovací 
s ABS

ABS - aktivní brzdov˘ systém - automaticky zaaretuje pásek 
v poÏadované poloze. Stlaãením uvolníte brzdu a zpûtnû
navinete pásek. Protiskluzov˘ pryÏov˘
povrch, matn˘ ocelov˘ pásek. Háãek 
s magnetem a pryÏov˘m koncem. 
Pásek o ‰ífice 25 mm. Se sponou 
na opasek. Se znaãkami po 16”.

Tfiikrát pfiin˘tovan˘ pryÏov˘ koncov˘ háãek.

Vybaven siln˘m 
vnûj‰ím magnetem.

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku SEN-536 Kã/ks
2 m/6’ 13 mm -1130K 22
3 m/10’ 13 mm -1140K 24

Metry svinovací 

S pruÏinou pro zpûtné navíjení pásku.
Háãky zajistí pfiesnost pfii vnitfiním
vnûj‰ím mûfiení. Metrické/palcové
stupnice.

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku YMT-536 Kã/ks

3 m 16 mm -1440K 32
5 m 19 mm -1460K 50
8 m 25 mm -1490K 85

3 m/10’ 16 mm -1430K 32
5 m/16’ 19 mm -1450K 50
7.5 m/25’ 25 mm -1480K 77
10 m/33’ 25 mm -1500K 109

Pouze metrické pásky

Metrické a palcové pásky

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku KEN-536 Kã/ks

3 m 19 mm -0730K 125
5 m 25 mm -0750K 184

3 m/10’ 25 mm -0830K 125
5 m/16’ 25 mm -0850K 167

7.5 m/25’ 25 mm -0880K 267

Metrické pásky

Metrické / palcové pásky
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Metry svinovací
Hi-Visibility 

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku SEN-536 Kã/ks

3 m 16 mm -1440K 32
5 m 19 mm -1460K 50

3 m/10’ 16 mm -1430K 22
5 m/16’ 19 mm -1450K 50
7.5 m/25’ 25 mm -1480K 82
10 m/33’ 25 mm -1500K 107

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku SEN-536 Kã/ks

3 m 16 mm -6040K 29
5 m 19 mm -6060K 47

3 m/10’ 16 mm -6030K 29
5 m/16’ 19 mm -6050K 47
7.5 m/25’ 25 mm -6080K 80

Metry svinovací v chromovaném pouzdfie

Metrické pásky

Metrické / palcové pásky

Metrické pásky

Metrické / palcové pásky

Metry svinovací 

Pásky jsou vyrobeny z kalené temperované oceli. S tvrze-
n˘m lakem proti korozi a opotfiebení. Pásky mají zpevnû-
nou ‰piãku a háãky z nerezové oceli. S brzdou, která za-
aretuje pásek dle  poÏadavku. Pro pfiesné vnitfiní a vnûj‰í
mûfiení. S chromovan˘m pouzdrem se systémem ABS. Háãky na páscích
o délce 3 m/10’ a 4 m/13’ jsou pfiipevnûny dvûma n˘ty. Tyto pásky mají
stupnici s dílky 1/32”, 1/16” a mm. Háãky na páscích 5 m/16’ a 8 m/26’ jsou
pfiipevnûny tfiemi n˘ty.
Také tyto pásky mají
stupnici s dílky 
/32”, 1/16” a mm.

Metry svinovací

Háãky zajistí pfiesnost pfii vnitfiním a vnûj‰ím mûfiení. Metrická / palcová
stupnice. Pouzdro se systémem ABS. Znaãky na pásku po 16”. Háãky
na páscích o délce 3 m/10’ jsou pfiipevnûny dvûma n˘ty. Tyto pásky mají
stupnici s dílky 1/32”, palce, stopy, mm a cm. Háãky na páscích 5 m/16’
a 7.5 m/25’ jsou pfiipevnûny ãtyfimi n˘ty. Tyto pásky mají stupnici s dílky
1/32”, palce, stopy, mm a cm.

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku KEN-536 Kã/ks

3 m 13 mm -0210K 39
5 m 19 mm -0220K 54

3 m/10’ 13 mm -0230K 44
5 m/16’ 19 mm -0250K 64

7.5 m/25’ 25 mm -0260K 94

Metrické pásky

Metrické / palcové pásky

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku KEN-536 Kã/ks

3 m 13 mm -0010K 67
5 m 19 mm -0020K 89

3 m/10’ 13 mm -0030K 69
5 m/16’ 19 mm -0050K 90
8 m/25’ 19 mm -0060K 145

Metrické pásky

Metrické / palcové pásky

Metry svinovací 

PruÏina pro zpûtné navíjení pásku a poutko na povû‰ení. S brzdou, která zaaretuje pásek podle poÏadavku.
Pásek a háãek jsou odolné proti korozi. Háãky zajistí pfiesnost pfii vnitfiním a vnûj‰ím mûfiení. 
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Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku KEN-536 Kã/ks

10 m/33’ 13 mm -3210K 270

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku SEN-536 Kã/ks
10 m/33’ 13 mm -2210K 189
20 m/66’ 13 mm -2220K 234
30 m/100’ 19 mm -2230K 324

Pásmo
Ocelov˘ pásek
Ocelov˘ pásek s povlakem z polyesteru 
a s kovov˘m koncov˘m háãkem. V plastovém
pouzdfie ABS, s pfievíjecí kliãkou a poutkem na
zavû‰ení. Maximální napûtí: 2 kg. Dílky na
stupnici: metrické: 1 mm, s ãíslicemi po 10 mm.
Imperiální: 1/16”, s ãíslicemi u kaÏdého palce.

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku KEN-536 Kã/ks

10 m/33’ 10 mm -3010K 605

Pásmo

Pásek ze skeln˘ch vláken
Pásek ze skeln˘ch vláken s povlakem z PVC 
s ocelov˘m koncov˘m háãkem a v pouzdfie z plastu
ABS, s kliãkou na pfievíjení a poutkem pro zavû‰ení.
Maximální napûtí: 2 kg. Metrická/imperiální stup-
nice. Dílky na stupnici: metrické 2 mm, s ãísly po
100 mm, imperiální: 1/8” s ãísly u kaÏdého palce.   

Pásmo Hi-Vis ABS
Se zapu‰tûnou pfievíjecí kliãkou
a háãkem z nerezové oceli. Skelná
vlákna pásku jsou odolná proti opo-
tfiebení a vlhkosti, s napûtím aÏ 110 kg bez
pfietrÏení. Pásek o rozmûrech 13 mm x 0.5 mm
(± 0.05 mm) má vinylov˘ povlak se zataven˘mi
znaãkami. Dílky na stupnici ½”, 1”, mm a cm.

Kolo mûfiiãské s pouzdrem
Pro mûfiení vzdáleností, pro ãíselné vyjádfiení vzdále-
ností nebo plo‰n˘ch mûr napfi. pro pokládku kamene,
trávníkÛ, betonov˘ch desek apod. S 5-cifern˘m poãi-
tadlem v pouzdfie odolném proti povûtrnostním vlivÛm,
s bodov˘m indikátorem, ruãní brzdou, odpruÏen˘m
stojanem a dvûma nulovacími tlaãítky.

Obvod Objednací kód Cena
kola KEN-536 Kã/ks

320 mm -9000K 2159

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku KEN-536 Kã/ks

20 m/66’ 10 mm -2020K 449
30 m/100’ 10 mm -2030K 580

Délka ·ífika Objednací kód Cena
pásku pásku KEN-536 Kã/ks

50 m/165’ 13 mm -3500K 854
100 m/330’ 13 mm -3520K 1834

Pásmo
Ocelov˘ pásek
Ocelov˘ pásek s nylonov˘m povla-
kem pro dlouhou Ïivotnost. Pouzdro
z plastu ABS s odolností proti nárazu.
Zapu‰tûná pfievíjecí kliãka. Maximální
napûtí: 2 kg. Spona na opasek.
Metrická/imperiální stupnice.
Vyroben v tolerancích EEC, tfiída II. 

Pásmo inspekãní
Pásmo ze skelného vlákna
Otevfien˘ ABS rám z lehkého kovu s pogumovan˘mi hroty
pro tlumení nárazÛ, znaãkovacími hroty a pogumovanou
rukojetí tvaru D pro pohodlné drÏení. Pásmo z odlehãe-
ného laminátu, které je odolné proti zrezivûní a ohybu .
Dvojit˘ povlak chrání proti za‰pinûní. Aretaãní  páãka
pro pfiidrÏení v poÏadované poloze.  
Vyrobeno v tolerancích 
EEC, tfiída II.

Dodáváme s pfienos-
n˘m pouzdrem

9999 9
METRY 10 CM

PPûûttiicciiffeerrnnéé  ppooããiittaaddlloo  
ss  mmaaxx..  úúddaajjeemm  

99999999,,99  mm  ((1100  kkmm))

PPoouuzzee  mmeettrriicckk˘̆  úúddaajj
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Celková délka Objednací kód Cena
SEN-537 Kã/ks

160 mm -0500K 60

Maximální celková délka Objednací kód Cena
SEN-537 Kã/ks

280 mm -0010K 208

NÛÏ multifunkãní a pilka
Univerzální nÛÏ a pilka v jednom. Sedm rÛzn˘ch ãepelí
umoÏÀuje následující pouÏití: víceúãelov˘ nÛÏ, nÛÏ 
s odlamovací ãepelí, stírací nÛÏ, jednoruãní pilka, pilka na
dfievo. Rychlou v˘mûnu ãepele umoÏÀuje jedin˘ ‰roub.

NÛÏ vysunovací 
zkracovací

Tlakovû lité hliníkové tûlo s vysouvací ãepelí s pojistkou.
Se závûsn˘m oãkem. Dodáván s jednou ãepelí. 

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -2580K 40
100 -2590K 596

Hákové ãepele
S hrotem. PouÏití 
v balicím prÛmyslu.

Heavy Duty
Pro fiezání kobercÛ
a PVC. Sadu 5 ks 
dodáváme v plas-
tovém pouzdfie. 
Velkou sadu 
100 ks dodáváme
v lepenkové 
krabici.

âepele náhradní
Medium Duty
Na papír, lepenku 
a kÛÏi.

V‰echny
ceny jsou
za 1 balení

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/ks

5 -2540K 22
100 -2550K 266

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/ks

5 -2560K 26
100 -2570K 298

NoÏe 
zkracovací
S pevnou ãepelí
Tlakovû litá ergonomická protiskluzová rukojeÈ 
s vroubkovan˘m povrchem.

S vysouvací ãepelí 
Tlakovû lité tûlo s tvarovanou rukojetí a s ãepelemi z uhlíkové oceli. 
V rukojeti je moÏno uloÏit max. 5 ãepelí.

S vysouvací ãepelí a profilovanou rukojetí 
·tíhlé tlakovû lité tûleso s profilovanou rukojetí, která poskytuje vy‰‰í
pohodlí pfii práci a jistûj‰í ovládání. âepele z uhlíkové oceli.
V rukojeti je moÏno uloÏit max. 5 ãepelí.

Typ Celková V dodávce Hmotnost Objednací kód Cena
délka obsaÏeno 12 ks KEN-537 Kã/ks

Tradiãní
135 mm 5 ãepelí 1.80 kg -0530K 66S pevnou ãepelí

Typ Celková V dodávce Hmotnost Objednací kód Cena
délka obsaÏeno 12 ks KEN-537 Kã/ks

Tradiãní
160 mm 5 ãepelí 2.20 kg -0500K 92Vysunovací

Typ Celková V dodávce Hmotnost Objednací kód Cena
délka obsaÏeno 12 ks KEN-537 Kã/ks

“Profilovan˘”
155 mm 5 ãepelí 2.00 kg -0510K 98Vysunovací

NÛÏ s vratnou pruÏinou
S pevnou ãepelí. âepel je zaji‰tûna na pruÏinû, která 
se po pouÏití automaticky zasune do rukojeti. Vhodn˘ 
pouze pro ãepele Heavy Duty. 

Typ Celková V dodávce Hmotnost Objednací kód Cena
délka obsaÏena 12 ks KEN-537 Kã/ks

Automatické
150 mm 1 ãepel 2.00 kg -0515K 106zasunutí

S vysouvací ãepelí
Celková délka 170 mm.

Typ Celková V dodávce Hmotnost Objednací kód Cena
délka obsaÏeno 12 ks KEN-537 Kã/ks

Hercules
170 mm 5 ãepelí 3.10 kg -1000K 204Vysunovací

NoÏe zkracovací 
Hercules

Pevná ãepel s pojistkou zabrání uvolnûní ãepele bûhem 
ãinnosti. Vnitfiní pruÏinov˘ mechanizmus, kter˘ usnadní
v˘mûnu ãepelí bez pouÏití nástrojÛ. Náhradní ãepele 
jsou uloÏeny v tûle noÏe. Dodávány v ochranném 
pouzdfie se sponou na opasek a s drÏákem tuÏky.

S pevnou ãepelí 
Celková délka 185 mm.

Typ Celková V dodávce Hmotnost Objednací kód Cena
délka obsaÏeno 12 ks KEN-537 Kã/ks

Hercules
185 mm 5 ãepelí 3.10 kg -0480K 166S pevnou ãepelí
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Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 50 ks KEN-537 Kã/ks

130 mm 1.40 kg -0270K 30

NoÏe lehké
vysunovací

Ocelové tûlo, nerezov˘ povrch. Pro fiezání papíru, 
lepenky a pro kanceláfie.

13-segmentová ãepel, 9 x 91 mm.

âepele odlamovací
18 x 100 mm = 8 segmentÛ. 
9 x 55 mm = 8 segmentÛ. 9 x 91 mm = 13 segmentÛ.

Celková Poãet ks Hmotnost Objednací kód Cena
délka v balení balení KEN-537 Kã/balení

18 x 100 mm 10 0.27 kg -2050K 40
100 2.70 kg -2060K 232

9 x 55 mm 100 0.81 kg -2020K 136

9 x 91 mm 10 0.28 kg -2110K 26
100 2.70 kg -2120K 118

Ceny za balení

Celková Segmenty Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ãepele 10 ks KEN-537 Kã/ks

140 mm 13 65 g -0720K 142
170 mm 8 165 g -0740K 134

Miini 
13-segmentová ãepel, 9 x 91 mm, celková délka 140 mm.

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 100 ks KEN-537 Kã/ks

130 mm 0.75 kg -0290K 14

Standard
8-segmentová ãepel, 18 x 100 mm, celková délka 160 mm.

Mini
13-segmentová ãepel, 9 x 91 mm. 

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 10 ks KEN-537 Kã/ks

140 mm 1.50 kg -0310K 28
160 mm 2.00 kg -0350K 38

KEN-537-0720K

KEN-537-0740K

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 50 ks KEN-537 Kã/ks

160 mm 2.00 kg -0370K 22

NÛÏ vysunovací s odlamovací ãepelí
Pevná konstrukce z plastu ABS, v˘suvn˘ mechanizmus s pojistkou. 

Standard: 8-segmentová ãepel, 18 x 100 mm. 

NoÏe 
odlamovací

Tûlo z plastu ABS s protiskluzovou úpravou. Posuvn˘
mechanizmus zabraÀuje vyklouznutí nebo prasknutí
ãepele. Odlamovací ãepele, pruÏinov˘ mechanizmus
pro rychlou v˘mûnu.

NoÏe 
odlamovací

NoÏe s tvarovanou rukojetí. Posuvn˘ mechanizmus
zabraÀuje vyklouznutí nebo prasknutí ãepele. Odlamovací
ãepele s pojistkou. Náhradní ãepele na objednávku.
Odlamovací ãepel
Heavy Duty, 8 segmentÛ, 18 mm.

Odlamovací ãepel 
Standardní, 13 segmentÛ, 9 mm.

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks SEN-537 Kã/ks

130 mm 60 g -0430K 14

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks SEN-537 Kã/ks

130 mm 60 g -0330K 30

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks SEN-537 Kã/ks

130 mm 60 g -0410K 28

NÛÏ s odlamovacími ãepelemi
Model Economy, 8 segmentÛ, 18 mm.
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537
NÛÏ kapesní 
s pojistkou

S palisandrovou rukojetí. âepel z nerezové oceli, kování z mosazi.

NÛÏ kapesní s 6 funkcemi
Plastová nárazuvzdorná rukojeÈ tradiãního
tvaru. âepele a nástroje z nerezové oceli. 

NÛÏ kapesní se dvûma ãepelemi
S palisandrovou rukojetí tradiãního tvaru. 
âepel z nerezové oceli, kování z mosazi.

Bodec

V˘vrtka

Oh˘baã drátÛOtvíraã konzerv

Pilník

Bodec

OdstraÀovaã
‰upin

NÛÏky

Pinzeta

·piãák

V˘vrtka

KfiíÏov˘
‰roubovák

Otvíraã konzerv Otvíraã lahví

Pila

Navlékaã nití

âepel 21/2” se ‰piãkou

·roubovák
Otvíraã lahví

·roubovák 
s ploch˘m bfiitem

âepel  se ‰piãkou

âepel 21/2” se ‰piãkou

NÛÏ kapesní 
Plastová nárazuvzdorná rukojeÈ tradiãního
tvaru. âepele a nástroje z nerezové oceli.

Délka Objednací kód Cena
ãepele SEN-537 Kã/ks
75 mm -1200K 174
100 mm -1300K 184

Délka Objednací kód Cena
ãepele SEN-537 Kã/ks

50 mm -1000K 248

Poãet Objednací kód Cena
funkcí SEN-537 Kã/ks

6 -1050K 124

Poãet Objednací kód Cena
funkcí SEN-537 Kã/ks

11 -1100K 228

¤ezaãka kartonÛ a páskÛ
Na kartonové pásy a obalové plastové pásky.
K prevenci náhodn˘ch úrazÛ je ãepel
ãásteãnû odkrytá.

NÛÏ 
na kartony

âepel noÏe je zapu‰tûna v plastové nárazu-
vzdorné rukojeti. ZúÏená ãepel zajistí rychlé
fiezání materiálu. Vhodn˘ pro fiezání smr‰Èo-
vacích a bublinkov˘ch fólií, obalov˘ch plasto-
v˘ch páskÛ a pûnov˘ch materiálÛ.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-537 Kã/ks

140 mm -3240K 46

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks SEN-537 Kã/ks

80 mm 10 g -2000K 14

NoÏe malé 
odlamovací

8-segmentová ãepel 9 x 55 mm, vysunovací
mechanizmus bez pojistky.

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 100 ks KEN-537 Kã/ks

130 mm 1.30 kg -0250K 20

Ultra tenk˘
Pfiesn˘ nÛÏ. S ãern˘m povlakem.
13-segmentová ãepel 9 x 91 mm. 

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-537 Kã/ks

80 mm -0200K 12
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âíslo Provedení Objednací kód Cena
v˘robku KEN-537 Kã/ks

TK1 Light Duty -4610K 64
TK2 Medium Duty -4620K 70
TK5 Heavy Duty -4630K 82

NoÏe pfiesné
Pro modeláfie, ruãní práci a dfievofiezbáfie. Ideálnû vhodné pro v˘robu vzorkÛ pro prodejní centra, kde je zapotfiebí pfiesná práce. 
NoÏe dodáváme ve tfiech provedeních:

Light duty: Lehká hliníková rukojeÈ malého prÛmûru. Pro fiezaní do papíru, mûkk˘ch lehk˘ch materiálÛ nebo dfieva.

Medium duty: Lehká hliníková rukojeÈ vût‰ího prÛmûru. Pro fiezaní do kartonu a stfiednû houÏevnat˘ch materiálÛ.

Heavy duty: DráÏkovaná rukojeÈ z plastu ABS.  Vhodné k obrábûní tvrdého dfieva,
plastÛ a jin˘ch obtíÏnû obrobiteln˘ch materiálÛ.

Rukojeti
nesterilní

Tvar ã. 3 a ã. 4
Nesterilní rukojeÈ z niklové slitiny s vzorovan˘m povrchem
a se stupnicí s dílky. Pro pfiesné modeláfiství a ruãní práci.

âepele nesterilní z uhlíkové oceli
â. 10 A
Nesterilní, 
vhodná pro 
rukojeÈ ã. 3.

Tvar Poãet ks Objednací kód Cena
v krabici KEN-537 Kã/krabice

10A 100 -7010K 226

Tvar Poãet ks Objednací kód Cena
v krabici KEN-537 Kã/krabice

11 100 -7020K 226

Tvar Poãet ks Objednací kód Cena
v krabici KEN-537 Kã/krabice

23 100 -7060K 226

Tvar Poãet ks Objednací kód Cena
v krabici KEN-537 Kã/krabice

15 100 -7030K 226

Tvar Poãet ks Objednací kód Cena
v krabici KEN-537 Kã/krabice

21 100 -7040K 226

Tvar Poãet ks Objednací kód Cena
v krabici KEN-537 Kã/krabice

22 100 -7050K 226

â.. 11
Nesterilní, 
vhodná pro 
rukojeÈ ã. 3.

â. 15
Nesterilní, 
vhodná pro 
rukojeÈ ã. 3.

â. 21
Nesterilní, 
vhodná pro 
rukojeÈ ã. 4.

â. 22
Nesterilní, 
vhodná pro 
rukojeÈ ã. 4.

Pro snadnûj‰í
manipulaci je 
kaÏdá ãepel 
zabalena do 
ochranné fólie.

Snadná a rychlá v˘mûna otupen˘ch ãepelí.

â. 23
Nesterilní, 
vhodná pro 
rukojeÈ ã. 4.

Tvar Poãet ks Objednací kód Cena
v krabici KEN-537 Kã/krabice

24 100 -7070K 226

Tvar Poãet ks Objednací kód Cena
v krabici KEN-537 Kã/krabice

26 100 -7080K 226

â. 26
Nesterilní, 
vhodná pro 
rukojeÈ ã. 4.

â. 24
Nesterilní, 
vhodná pro 
rukojeÈ ã. 4.

Typ Celková Objednací kód Cena
rukojeti délka KEN-537 Kã/ks

â. 3 123 mm -7230K 72 
â. 4 135 mm -7240K 72

NOVINKA
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Sada pfiesn˘ch noÏÛ
13-dílná

Víceúãelová sada noÏÛ, která je vhodná pro v˘robu 
modelÛ, ruãní práce a prÛmysl. Nabízí mnoho vyuÏití, 
vãetnû fiezání, dlabání, znaãkování a r˘hování.
V‰echny drÏáky mají bezpeãné zavádûní pfii
v˘mûnû ãepelí.

Obsah:
1x drÏák pro lehké zatíÏení.
1x drÏák pro stfiední zatíÏení.
1x dráÏkovan˘ drÏák ABS.
1x ãepel pro bûÏné fiezání a ofiezávání.
1x ãepel pro bûÏné fiezání a vykrajování.
3x ãepel pro jemné fiezání a zaãi‰Èování.
1x fiezací ãepel pro stfiední/tûÏké zatíÏení.
1x znaãkovací a r˘hovací ãepel.
1x ãepel pro pfiesné dlabání do dfieva.
2x ãepel pro hluboké a jemné dlabání do dfieva.
1x ãepel pro dlabání a ofiezávání.
1x fiezací ãepel pro tûÏké zatíÏení.
1x ãepel na pfiesné ofiezávání rohÛ.

Obsah Objednací kód Cena
KEN-537 Kã/ks

Viz v˘‰e -5100K 320

BûÏné fiezání a ofiezávání

Pfiesné dlabání do dfieva

Pfiesné ofiezávání rohÛ

BûÏné fiezání a vykrajování Hluboké a jemné dlabání do dfieva

Stfiední/zátûÏové fiezání

Jemné fiezání a zaãi‰Èování Dlabání a ofiezávání

Znaãkování a r˘hování ZátûÏové fiezání

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5110K 56

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5150K 52

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5190K 50

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5120K 78

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5160K 52

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5200K 50

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5130K 48

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5170K 52

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5140K 48

Poãet ks Objednací kód Cena
v balení KEN-537 Kã/balení

5 -5180K 92

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-537 Kã/ks

155 mm -0070K 18

NÛÏ 
jednorázov˘

Protiskluzová rukojeÈ. Dodáváme s krytkou bfiitu a se sponou na zavû‰ení.
Vhodn˘ pro prÛmysl, v˘robu modelÛ a ruãní práci.

Celková Objednací kód Cena
délka YMT-537 Kã/ks

135 mm -1500K 138
Náhradní ãepele (balení 5 ks) -1520K 44

NÛÏ 
kapesní skládací

Tûlo z tlakovû litého zinku. Délka tûla: 100 mm, 
v otevfieném stavu: 135 mm. PruÏinov˘ mechanizmus 
automaticky zamkne ãepel v otevfiené nebo zavfiené poloze.
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rukojetí
Plastová pistolová rukojeÈ s protiskluzov˘mi dráÏkami umoÏÀuje lep‰í
ovládání a pohodlnou práci. PruÏn˘ ocelov˘ rám trvale
napíná list pilky. Dodáváme s listem pro fiezání
kovÛ 150 mm (6”) s 32 zuby na palec.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

250 mm -0500K 192

Pilka rámová 
Je tvofiena tuh˘m a lehk˘m hliníkov˘m rámem s vysoce pevn˘m nosníkem
profilu I. Mûkká rukojeÈ, litá do formy, typu ‘soft touch'. Dodáváme s listem.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

260 mm -0600K 38

Pilka  
PruÏn˘ ocelov˘ rám s povlakem z epoxidové pryskyfiice udrÏí trvale
správné napûtí listu. Vhodná pro drobné fiezání tam, kde lze obrobek
pevnû upnout. Dodáváme s listem na fiezání kovÛ 150 mm (6”),
32 zubÛ na palec.

Pilky rámové
Pistolová rukojeÈ odolná proti nárazu, ergonomicky tvarovaná pro pohodlí
a snadné ovládání. Ováln˘ prÛfiez dává ocelovému rámu potfiebnou
pevnost a tuhost. Napínání listu dráÏkovanou maticí. Dodáváme s listem
na fiezání kovÛ 150 mm (6”), 18 zubÛ na palec.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

275 mm -0630K 122

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

235 mm -0550K 176

Pilka s komfortní rukojetí
Tvarovaná tlakovû litá rukojeÈ s ochranou kloubÛ, zajistí komfort
a ochranu. Napínání listu vroubkovanou maticí.

Dodáváme s listem pro fiezání kovu 150 mm (6”), 
18 zubÛ na palec.

Pilka na dlaÏdice
List s povlakem z brusného
materiálu. Pro fiezání nepra-
videln˘ch tvarÛ a pfiifiezá-
vání dlaÏdic.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

200 mm -3600K 240

Pilky lupenkové
Pro jemné vyfiezávání 
v tenk˘ch materiálech,
jako jsou napfi. dfievo
kovy a plasty. 
Ocelov˘ rám, 
dfievûná rukojeÈ. 

Dodáváme s listem  
130 mm (51/8”).

Náhradní listy pro v˘‰e uvedené modely

Náhradní list pro v˘‰e uveden˘ model

Pilka lupenková
Pro fiezání a tvarování v dfievû. Ocelov˘ rám a pohodlná dfievûná rukojeÈ.
Dodáváme s listem  
150 mm (6”).

Délka Poãet zubÛ Objednací kód Cena
(mm) na palec KEN-040 Kã/ks

150 (6”) 14 -1000K 11

Náhradní listy pro v˘‰e uvedené modely
Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-040 Kã/ks

150 (6”) -1400K 93

Délka TPI Objednací kód Cena
(mm) KEN-040 Kã/100 ks

130 (51/8”) 22 -0960K 1610
130 (51/8”) 18 -0970K 290
130 (51/8”) 16 -0980K 240

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

290 mm -2100K 470

Hloubka Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

90 mm 300 mm -1900K 276
140 mm 300 mm -1950K 282
290 mm 300 mm -2000K 296

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

216 mm -0620K 94
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Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-538 Kã/ks

2 -3000K 358

Pila stavitelná
profesionální

Tlakovû litá rukojeÈ typu ‘D’. Trubkov˘ rám s epoxidov˘m
povlakem pro pevnost a tuhost. Pro fiezání v omezenû
pfiístupn˘ch prostorách lze list lze otoãit o 90°.
Napínání listu kfiiídlovou maticí. 

Sada pilky a pilov˘ch listÛ
Rámová pilka 250/300 mm (10”/12”) +10 listÛ z rychlofiezné oceli
12” x 1/2” x 18 TPI (zubÛ na palec).

Sada pilek 2-dílná
Rámová pilka Junior typu Beaver 150 mm (6”) a stavitelná rámová pilka
250/300 mm (10”/12”) s napínaãem listu s kfiídlovou maticí.

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-538 Kã/ks

11 -3050K 686

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

475 mm -0650K 356

Celková Objednací kód Cena
délka SEN-538 Kã/ks

440 mm -0010K 286

Celková Objednací kód Cena
délka SEN-538 Kã/ks

300 mm -0650K 130

Pila rámová profesionální  
Robustní ocelov˘ rám s pfiedním úchytem a rukojetí typu ‘D’ s dráÏ-
kovan˘m protiskluzov˘m povrchem. Pákov˘ napínaã listu s kfiídlovou
maticí. Pro zarovnávací fiezání je moÏno otoãit list o 45° vzhledem k rámu.
Dodáváme s kalen˘m listem z rychlofiezné oceli o délce  300 mm (12”).

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

400 mm -2350K 398

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

300 mm -0800K 384

Pila malá 
rámová

Je tvofiena tuh˘m a lehk˘m hliníkov˘m rámem s vysoce pevn˘m
nosníkem profilu I. Mûkká rukojeÈ, litá do formy, typu ‘soft touch'.
Napínání listu kfiídlovou maticí, 
moÏnost nastavení listu 
na úhel o 0° a 45°. 
Dodáváme s listem.

Pila rámová 
odlehãená

Pevn˘ a tuh˘ rám s rukojetí typu ‘D’. RukojeÈ z tlakovû
litého hliníku. Napínací mechanizmus listu s kfiídlovou
maticí umoÏÀuje snadnou v˘mûnu listu. List je moÏno
otoãit o 90° pro pfiímé fiezy a o 35° pro zarovnávací fiezání. 
Dodáváme s kalen˘m listem z rychlofiezné oceli
o délce 300 mm (12”).

Celková Objednací kód Cena
délka YMT-538 Kã/ks

400 mm -2250K 296

Pila  
rámová

Lehk˘ rám s napínaãem listu s kfiídlovou maticí. Dodáváme 
s listem z rychlofiezné oceli o délce 300 mm (12”) pro
rámové pily. Pro nenároãné práce a mechanickou
dílnu.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-538 Kã/ks

210 mm -1000K 108

Pila dûrovací

Robustní rukojeÈ z pûnového materiálu poskytuje maximální komfort
pfii fiezání. Pro listy 1/2", které se zasunou do otvoru v rukojeti urãeného
pro listy rÛzn˘ch délek. Pro prostory s omezen˘mpfiístupem.

2
ks

11
ks

Pila stavitelná

Pro nenároãné práce v zámeãnické dílnû a v domácnosti. Lehk˘ rám 
s napínaãem listu s kfiídlovou maticí a pohodlnou tlakovû litou rukojetí typu
‘D’. Pro listy do rámov˘ch pil o délce 250 mm/300 mm (10”/12”).
Dodáváme s pruÏn˘m bimetalov˘m listem 300 mm (12”), 24 zubÛ/palec.
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Typ Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí ãelistí KEN-539 Kã/ks

25 mm 27 mm -1970K 92
Standard 50 mm 25 mm -1980K 110

75 mm 35 mm -1990K 160
100 mm 48 mm -2000K 244

Hluboké 63 mm 66 mm -2010K 180

Svûrky G Heavy Duty
Technické svûrky s Ïebrovan˘m litinov˘m
rámem odoln˘m proti kroucení. Pro fiemesl-
níky, lehké strojírenství,
truhláfie apod.

Svûrky G pro lehkou zátûÏ
Svafiovan˘ ocelov˘ rám, chromovan˘ ocelov˘
‰roub a otoãné opûrky. Pro upínání s lehk˘m
zatíÏením.

Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí KEN-539 Kã/ks

50 mm 33 mm -2020K 136
75 mm 40 mm -2030K 198

100 mm 52 mm -2040K 308
150 mm 82 mm -2060K 492
200 mm 100 mm -2080K 624
250 mm 123 mm -2100K 920
300 mm 127 mm -2120K 1190

Kapacita Doporuãené Maximální
nejvy‰‰í zatíÏení zatíÏení

50 mm 1200 kg 1500 kg
75 mm 1500 kg 1900 kg

100 mm 1900 kg 2400 kg
150 mm 2500 kg 3200 kg
200 mm 3000 kg 3800 kg
250 mm 3200 kg 4000 kg
300 mm 4500 kg 5500 kg

Svûrky G Heavy Duty
Îebrovan˘ rám, jenÏ je odoln˘ proti
kroucení, je vyroben ze zápustkovû 
kované oceli. Svûrky lze pouÏít ve
v˘robû, pfii svafiování apod.
Jsou odolné proti korozi
a rozstfiiku pfii
svafiování.

Nástavec na svûrky G
Jako doplnûk bûÏn˘ch svûrek G. PÛsobí jako  ‘tfietí
rameno’, umoÏÀuje upnutí, která nejsou bûÏnû moÏ-
ná bez pouÏití dal‰í nebo mnohem vût‰í svûrky.
Je-li nasazen na pfiíãn˘ profil rámu svûrky, umoÏÀuje
vyvinout upínací tlak mezi rámem svûrky a obrobkem.
Svûrka není v dodávce obsaÏena.

Typ Nominální Poãáteãní Mezní toãiv˘
rozmûr toãiv˘ moment moment 
svûrky - ruãnû - klíãem

Noryl 55 mm <7Nm 12.5Nm
Ocel 75 mm <7Nm 10.5Nm
Noryl 90 mm <5.5Nm 18.0Nm
Ocel 100 mm <5.5Nm 20.0Nm

Pozn. Pfii normálním pouÏívání by krouticí
momenty do 7 Nm byly aplikovány na kaÏdou
testovanou svûrku.

Nástavec Objednací kód Cena
na svûrky G KEN-539 Kã/ks

95 mm (33/4”) -3590K 520

Svûrky G plastové
Jsou vyrobeny z lehkého vyso-
kopevnostního plastu s obchodním
názven Noryl. Jsou chemicky odolné a nema-
gnetické. Nezávislé testy pevnosti prokázaly,
Ïe tyto svûrky jsou stejnû dobré nebo lep‰í
neÏ svûrky ocelové. Jsou vhodné pro prostfiedí
s vysokou vzdu‰nou vlhkostí, protoÏe nerezaví.

Norylové svûrky G
Testy prokázaly, Ïe norylové svûrky G firmy
Kennedy byly vÏdy stejnû pevné nebo pevnûj‰í
neÏ jejich ekvivalenty z litiny nebo kujné litiny.
Jejich dal‰í v˘hody jsou: nízká hmotnost, doko-
nalá odolnost proti korozi, nejsou náchylné
k zadfiení, jsou chemicky odolné, elektricky
nevodivé a nemagnetické. Pro pouÏití ve v‰ech
oborech, v domácnostech,
a lehk˘ch prÛmyslov˘ch aplikacích, zejména
tam, kde vzdu‰ná vlhkost pÛsobí problémy
u bûÏn˘ch svûrek G. Srovnávací testy mezi
norylov˘mi svûrkami G a bûÏn˘mi univerzálním
svûrkami byly provedeny na materiálu o tlou‰È-
ce 25  mm z kalené oceli. Krouticí  moment byl
vyvíjen dvûma zpÛsoby: ruãnû a klíãem,
a to aÏ do lomu svûrky.

Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí KEN-539 Kã/ks

50 mm 40 mm -2420K 182
75 mm 50 mm -2430K 322

100 mm 65 mm -2440K 416
150 mm 90 mm -2460K 772
200 mm 110 mm -2480K 1036
250 mm 130 mm -2500K 1752
300 mm 150 mm -2520K 2294

-55050K

Kapacita Objednací kód Cena
SEN-539 Kã/ks

50 mm -1020K 76
100 mm -1040K 126
150 mm -1060K 214

Svûrky G litinové 
Light Duty
Vyrobeny z ocelolitiny. Vhodné pro fiemeslníky,
techniky, truhláfie apod. 

Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí KEN-539 Kã/ks

55 mm 55 mm -5030K 238
90 mm 80 mm -5050K 402

·ROUB S
MùDùN¯M
POVLAKEM

NOVINKA

-5030K
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szorítótalp a sokoldalú alkalmazáshoz.

Cserélhetõ

szorítótalpak

szorításhoz.

érdekében.

Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí KEN-539 Kã/ks

120 mm 60 mm -0800K 360
160 mm 80 mm -0820K 448
200 mm 100 mm -0840K 592
250 mm 130 mm -0860K 716
300 mm 130 mm -0880K 898
400 mm 110 mm -0900K 976
600 mm 110 mm -0940K 1152

Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí KEN-539 Kã/ks

160 mm 80 mm -0500K 438
200 mm 100 mm -0520K 574
250 mm 110 mm -0540K 698
300 mm 110 mm -0560K 878
400 mm 110 mm -0580K 956
500 mm 110 mm -0600K 1044
600 mm 110 mm -0620K 1132

Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí KEN-539 Kã/ks

150 mm 60 mm -4200K 530
200 mm 100 mm -4220K 770
300 mm 100 mm -4280K 844

Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí KEN-539 Kã/ks

250 mm 120 mm -4320K 1408
300 mm 120 mm -4340K 1456
400 mm 120 mm -4360K 1554
500 mm 120 mm -4380K 1654
600 mm 120 mm -4400K 1744

Kapacita Doporuãené Maximální
zatíÏení (max.) zatíÏení

50 mm 1200 kg 1500 kg
75 mm 1500 kg 1900 kg

100 mm 1900 kg 2400 kg
150 mm 2500 kg 3200 kg
200 mm 3000 kg 3800 kg
250 mm 3200 kg 4000 kg
300 mm 4500 kg 5500 kg

Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí KEN-539 Kã/ks

50 mm 60 mm -2620K 260
75 mm 80 mm -2630K 434

100 mm 115 mm -2640K 576

ez.

Svûrky G 
Extra Heavy Duty

Îebrovan˘ rám ze zápustkovû kované oceli,
jenÏ je odoln˘ proti kroucení. Pro bûÏnou 
v˘robu a svafiování apod.

Svûrky G s prodlouÏen˘mi ãelistmi
Speciální svûrky, vyrobené ze zápustkovû
kované oceli, s prodlouÏen˘mi ãelistmi pro
upínání obrobkÛ dále od jejich okrajÛ
a umoÏÀujícími vût‰í rozsah pouÏití.

Kapacita Délka Objednací kód Cena
ãelistí KEN-539 Kã/ks

50 mm 32 mm -2220K 172
75 mm 43 mm -2230K 308

100 mm 52 mm -2240K 396
150 mm 72 mm -2260K 730
200 mm 110 mm -2280K 972
250 mm 123 mm -2300K 1664
300 mm 130 mm -2320K 2184

* Testy prokázaly, Ïe svûrky G Heavy Duty firmy Kennedy
snesou - pfii podmínkách testÛ - zatíÏení, která pfiekraãují
hodnoty ‘Doporuãeného zatíÏení’.

Údaj ‘Maximální zatíÏení’ je pouze orientaãní. 
Pfii bûÏném uÏívání dodrÏujte Doporuãené zatíÏení*
v˘robcem uvedené v tabulce.

érdekében.

Svûrky Heavy Duty 
s T-rukojetí
Pro vysokou pevnost jsou vyrobeny
z tepelnû zpracované uhlíkové oceli. 
Mají niklovan˘ a chromovan˘ povrch.
Vfieteno s tvarovanou T-rukojetí
pro maximální upínací sílu.

i és                         

Svûrky víceúãelové 
s T-rukojetí
jsou vyrobeny z tepelnû zpracované
uhlíkové oceli.  Mají niklovan˘ a chro-
movan˘ povrch. Vfieteno s T-rukojetí
pro vyvinutí maximální upínací síly.

Svûrky víceúãelové  
s dfievûnou rukojetí
Jsou vyrobeny z tepelnû zpracované stfiednû
uhlíkové oceli. Mají niklovan˘ a chromovan˘
povrch. Pro snadné upínání mají
pfiímou dfievûnou rukojeÈ.

V˘mûnné
upínací ãelisti

Svûrky Heavy Duty 
s víceúãelov˘mi ãelistmi
Pro vysokou pevnost jsou vyro-
beny z tepelnû zpracované uhlí-
kové oceli.  Mají niklovan˘ a chro-movan˘
povrch.
Vfieteno s tvarovanou T-rukojetí
pro vyvinutí maximální upínací síly.
Dodáváme s tfiemi v˘mûnn˘m
víceúãelov˘mi ãelistmi.
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Svûrky rámové
Pro ‰iroky sortiment aplikací vyÏadujících upnutí s velk˘m
rozsahem. 
Hlavy jsou vyrobeny z kujné litiny s kuliãkov˘m grafitem,
kluzné díly a vodicí tyãe jsou vyrobeny z taÏné oceli. 
Hlavní ‰roub a rukojeti jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli. 

Unikátní mechanizmus s odpruÏen˘m kolíkem. Pro rychlé a
snadné nastavení. 

Kapacita Objednací kód Cena
(mm) KEN-539 Kã/ks

600 (24”) -3820K 1832
910 (36”) -3840K 2006

1220 (48”) -3860K 2180
1670 (66”) -3880K 2366

Kapacita Objednací kód Cena
(mm) SEN-539 Kã/ks

600 (24”) -4020K 416
900 (36”) -4040K 502

1200 (48”) -4060K 560
1500 (60”) -4080K 616

Svûrky rámové 

Jsou vyrobeny z lehkého vysoce jakostního hliníku. Rychle nastaviteln˘ kluzn˘ mechanizmus s pákou a pruÏinou umoÏÀuje nastavení
jednou rukou. Velké 3” upínací podloÏky zabraÀují vzniku stop po upnutí na obrobku. Tyto svûrky jsou urãeny k upínámí velk˘ch dílÛ
bûhem montáÏe.

Rozmûr Objednací kód Cena
KEN-539 Kã/ks

150 mm -3060K 224
300 mm -3120K 254
450 mm -3180K 288
600 mm -3240K 320

Svûrky 

Vhodné pro rychlé a pohodlné upnutí. Pohodlná samo-
svorná rukojeÈ. Pistolov˘ tvar rukojeti umoÏÀuje v jedné
ruce drÏet svûrku a souãasnû posunovat ãelist.
Svûrky mají rychlé uvolÀovací tlaãítko a v˘mûnné mûkké
podloÏky. Svûrky lze pouÏít k upínání tyãí. Lze je také bûhem
okamÏiku a bez pouÏití nástrojÛ pfiestavût na rozpínaãe.

Svûrky 
jednoruãní 

Jsou vyrobeny z lisované oceli, vyznaãují se pevností
a dlouhou Ïivotností. Úprava spou‰tû pro kazetu do
pistole pro naná‰ení tûsnicího prostfiedku. Rychlá
uvolÀovací páka. Vysoce pevná 6-hranná ocelová tlaãná
tyã s v˘klopnou podloÏkou pro upínání
nerovnobûÏn˘ch
povrchÛ. Vysoce
pevné kontaktní
podloÏky.

Sady 
pruÏinov˘ch svûrek

Tyto pruÏinové svûrky jsou konstruovány pro rychlou a pohodlnou práci.
Jsou urãeny k drÏení obrobku ve stabilní poloze. Pro truhláfie, domácí dílnu,
zahradu, autodílnu, kde se vyuÏijí pfii lepení a upínání. Pevné ãelisti, které
nezanechávají stopy, jsou otoãné pro drÏení obrobkÛ nepravidelného tvaru
a okamÏité nastavení na libovoln˘ upínan˘ úhel a tvar. Robustní, odolná
a lehká konstrukce. Profilovaná rukojeÈ s neklouzav˘m uchopením,
vroubkované ãelisti pro extra pevné drÏení.

Otoãné ãelisti OdpruÏené ãelisti

Rozmûr Objednací kód Cena
KEN-539 Kã/ks

120 mm -5300K 104
150 mm -5320K 174
210 mm -5340K 192

Sada 12 ks -5400K 406

Rozmûr Objednací kód Cena
SEN-539 Kã/ks

100 mm (4”) -5500K 90

Otoãné 
ãelisti

Sada 12 ks - Obsah: 4 x 120 mm, 4 x 150 mm, 4 x 210 mm.

4
ks

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Svûrky obkroãné oboustranné
Standardní svûrky pro v‰estranné pouÏití, s pákov˘mi pfievody. Posuvnou ãelist lze obrátit pro dal‰í upínání, jako je napfi. upínání rozevfiením, vyvíjení
tlaku a rozpínání. Kolejnice je vyrobena z tepelnû zpracované uhlíkové oceli a má poniklovan˘ a pochromovan˘ povrch, takÏe tyto svûrky jsou vhodné
pro upínání pfii svafiování, vrtání, upínání k pracovnímu stolu a drÏení obrobku.

Kapacita Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) ãelistí (mm) 1 ks KEN-539 Kã/ks
150 80 1.40 kg -4500K 2028
200 80 1.45 kg -4520K 2064
300 100 2.75 kg -4540K 2660
500 80 1.95 kg -4560K 2316

Svûrka 
obkroãná

Pro lehké aÏ stfiednû nároãné aplikace. Dlouhé ãelisti umoÏÀují vût‰í rozsah. Plnû otoãné mûkké nylonové
koncovky na ãelistech umoÏÀují upínat válcové, kuÏelové, ploché pfiedmûty i pfiedmûty nepravidelného
tvaru bez po‰kození jemn˘ch povrchÛ. Konstrukce s pákov˘mi pfievody eliminuje pfiípadné kroucení obrob-
ku pfii koneãné fázi upínání. Díky celokovové konstrukci s ocelov˘mi otoãn˘mi ãepy a povrchu s povlakem
z prá‰kového kovu je tato svûrka idálním montáÏním náfiadím. Není doporuãena pro tûÏkou v˘robu.

Kapacita Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) ãelistí (mm) 1 ks KEN-539 Kã/ks

165 120 1.30 kg -6060K 508

SVùRKY
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NOVINKA

NOVINKA
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PrÛmûr Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-540 Kã/ks

50 10 g -2810K 12
75 15 g -2815K 14

100 20 g -2820K 16
120 32 g -2830K 22
150 50 g -2840K 28

Nálevky plastové
Jsou odolné proti olejÛm a chemikáliím.
Materiál - mrazuvzdorn˘ nelámav˘
polyetylén.

Nálevky plastové Heavy Duty
S okrajem proti rozstfiikování.

PrÛmûr Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-540 Kã/ks
160 150 g -2910K 66
200 163 g -2920K 74
250 210 g -2930K 96
350 491 g -2940K 720

Rozmûry Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-540 Kã/ks

250 x 180 210 g -2900K 218

Nálevka prÛmyslová
obdélníková
PouÏití: na benzin, olej, vodu atd.

Nálevka pocínovaná prÛmyslová
Pro benzin, oleje, 
vodu apod.

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-540 Kã/ks

Tuh˘ 135 g -2960K 100
Ohebn˘ 135 g -2970K 96

Odmûrky
plastové

Odmûrky na kapaliny z polyetylénu,
odolné proti olejÛm a chemikáliím.

Dûlení stupnice:
1/4 litru - 10 ml,
1/2 litru - 10 ml,
1 litru - 10 ml,
2 litru - 20 ml,
3 litru - 50 ml,
5 litru - 100 ml.

PrÛmûr Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-540 Kã/ks
150 140 g -2600K 358
200 250 g -2800K 414

Odmûrky plastové
prÛmyslové
Odmûrky na kapaliny 
z polyetylénu, odolné 
proti olejÛm a chemi-
káliím. Nálevková
hubice se závite. 
Lze je pouÏít 
ve spojení 
s flexibilními
hubicemi
uveden˘mi níÏe.

Nálevky plastové
Mají okraj proti rozstfiikování,
v˘mûnné mosazné
sítko, pevnou rukojeÈ
a pevn˘ zahnut˘
nebo odnímateln˘
flexibilní nástavec.
Hubice o délce 
300 mm. PrÛmûr 
160 mm.

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-540 Kã/ks

1/2 litru 60 g -5700K 104
1 litr 100 g -5720K 130
2 litry 180 g -5740K 136
3 litry 240 g -5760K 174
5 litrÛ 340 g -5770K 218

Dûûlení stupnice:
1/2 litru - 1/4  a 1/2 litru,
1 litru- 1/4, 1/2, 3/4 litru,
2 litry - 1/2, 1, 11/2  a 2 litry,
3 litry - 1, 11/2, 2, 21/2 a 3 litry,
5 litrÛ - 1, 2, 3, 4 a 5 litrÛ.

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-540 Kã/ks

1/4 litru 45 g -5500K 46
1/2 litru 75 g -5520K 70
1  litr 100 g -5540K 86
2  litry 180 g -5560K 138
3  litry 260 g -5580K 168
5  litrÛ 360 g -5600K 200

ROZ·Í¤EN¯
OBJEM

ROZ·Í¤EN¯
OBJEM

Hubice licí

Vhodná pro Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-540 Kã/ks

KEN-540-2970K -5190K 34

Hubice flexibilní
Materiál - pruÏn˘ polyetylén. Jsou vhodné pro pouÏití 
s plastov˘mi nálevkami a odmûrkami. 

Vhodná pro Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-540 Kã/ks

Odmûrky 1/2  & 1 litr 5 g -5160K 34
Odmûrky 2, 3, & 5 litrÛ 15 g -5170K 46

Typ Objem Tvar Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-540 Kã/ks

Kontejner 8 litrÛ ãtvercov˘ -4500K 646
Vana 8 litrÛ kulat˘ -4520K 524
Vana 16 litrÛ kulat˘ -4540K 632

Nádoby na pouÏit˘ olej
Jsou urãeny pro shromaÏìování pouÏitého oleje pfied jeho likvidací v souladu s pfiedpisy.

Vany na pouÏit˘ olej
Tyto vany na pouÏit˘ olej
jsou vyrobeny z pev-
ného plastu a  mají
objem 8 nebo 
16 litrÛ.

Kontejner
na pouÏit˘ olej
Tento kontejner je vyro-
ben z pevného plastu.
Má objem 8 litrÛ  a dá se
uzavfiít pro skladování
nebo pfiepravu.

NOVINKA
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âerpadlo pístové
PP190
Polypropylénové ãerpadlo, 
tûsnûní z vitonu, píst 
z nerezové oceli. Odolné 
proti chemikáliím. Pro maziva,
paliva, rozpou‰tûdla 
a neagresivní kapaliny. 
Délka trubice: 480 - 900 mm. 
Vstup na ãerpadle: vnûj‰í
a vnitfiní a závit 2” BSP. 

V˘tlak na Hmotnost Objednací kód Cena
1 zdvih 1 ks KEN-540 Kã/ks

190 ml 730 g -3250K 2076

V˘tlak na Hmotnost Objednací kód Cena
1 zdvih 1 ks KEN-540 Kã/ks

300 ml 2.0 kg -3000K 980

âerpadlo pákové

LP300
Ocelové tûlo s pozinko-
van˘m povrchem. 
âerpadlo je vhodné 
pro maziva a neagresivní 
kapaliny. Pro nádoby o objemu
60 a 200 litrÛ. 
Délka trubice 480 - 900 mm.
Pro pouÏití na sudy 
s vnûj‰ím závitem 
2” BSP a M59 x 5.

V˘tlak na Hmotnost Objednací kód Cena
1 zdvih 1 ks YMT-540 Kã/ks

300 ml 2.0 kg -3000K 544

âerpadlo pákové

Pozinkovan˘ povrch.
Samonastavovací
v˘suvná sací tru-
bice. Páka s po-
hodlnou rukojetí.
âerpadlo je vhodné 
pro maziva a neagresivní 
kapaliny. Pro nádoby o ob-
jemu 60 a 200 litrÛ. 
Délka trubice 480 - 900 mm.
Pro pouÏití na sudy 
se závitem BSP a 
s metrick˘m závitem.

200 litrÛ
60 litrÛ  

200 litrÛ
60 litrÛ�

V˘tlak na Hmotnost Objednací kód Cena
1 zdvih 1 ks KEN-540 Kã/ks
250 ml 5.7 kg -3100K 63835 litrÛ/min

âerpadlo rotaãní
RP250
Tûlo ãerpadla z litiny, sací
trubice a v˘stupní hubice
jsou ocelové. K ãerpání
maziv a motorové nafty
(nehodí se pro nemrznoucí
kapaliny). Pro nádoby
o objemu 200 litrÛ. 
Délka trubice
980 mm.

Vstup na ãerpadle má
vnûj‰í závit 2” BSP
a M59 x 5.

200 litrÛ

200 litrÛ

âíslo Vhodné pro Hmotnost Objednací kód Cena
modelu nádoby 1 ks KEN-540 Kã/ks
SPS/25 25 litrÛ 40 g -4000K 96
SPS/205 205 litrÛ 80 g -4050K 296
SPH/205 205 litrÛ 420 g -4150K 358

Max. 25 litrÛ

âerpadlo sifónové
PruÏná plastová v˘stupní trubice a polotuhá
plastová vstupní trubice. Ruãní ãerpadla mají
zabudovány jednosmûrné ventily.
PouÏití: na ãerpání benzinu, motorové nafty
a neagresivních kapalin. V‰echny trubice lze
pfiifiíznout na míru.

SPS/25 Pro nádoby do objemu 25 litrÛ.
Se zátkou o prÛmûru 30 mm. 
Délky trubic: vstupní 410 mm/v˘stupní 530 mm.

SPS/205 Pro nádoby do objemu 205 litrÛ.
Zátka se závitem o prÛmûru 50 mm.
Délky trubic: vstupní 860 mm/v˘stupní 1000 mm.

SPH/205 Heavy duty. Pro nádoby do objemu
205 litrÛ. Zátka se závitem o prÛmûru 50 mm.
Délky trubic: vstupní 860 mm/v˘stupní 1000 mm.

Max. 205 litrÛ
Heavy Duty

Max. 205 litrÛ

SPS/25
pracuje na principu klapky.
SPS/205 & SPH/205
vyuÏívají ke své
funkci plunÏr.

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
litry 1 ks KEN-540 Kã/ks
500 150 g -2050K 276

1000 220 g -2100K 326
2000 450 g -2200K 506
5000 710 g -2500K 676

Konve plechové na olej

S rukojeÈmi pro
snadné vylévání,
prodlouÏenou 
hubicí s koncovou
ãepiãkou na fietízku 
a uzavíracím otoãnû
uloÏen˘m víkem. 

Nálevky na olej
ploché

V‰echny mají objem vyra-
Ïen˘ do tûla nálevky. 
Pfiipájená hubice.

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(litry) 1 ks KEN-540 Kã/ks

3 562 g -2540K 944
5 702 g -2560K 978

10 1038 g -2580K 1052
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Objem Hmotnost Objednací kód Cena
litry 1 ks KEN-540 Kã/ks
350* 110 g -1880K 328
500* 120 g -1900K 402

1000** 170 g -1920K 470

Typ Délka Hmotnost Objednací kód Cena
nástavce 1 ks KEN-540 Kã/ks

Nylon 150 mm -1940K 34
Nylon 230 mm -1950K 42

Ohebná 255 mm -1970K 160

Vhodné náhradní nástavce (zámûnné)

Olejniãky plastové
Nedûlené plastové tûlo s ruãní v˘tlaãnou pum-
piãkou. Dodáváme s nasazovacími nylonov˘mi
nástavci.

* nástavec 150 mm  
** nástavec 230 mm

Olejniãky kovové
Kovové olejniãky beze‰vé, z tlustostûnného
materiálu, se smaltovan˘m povrchem. S ruãní
v˘tlaãnou pumpiãkou a ocelov˘mi ventily. Dodá-
váme s tuh˘mi kovov˘mi nástavci a pruÏn˘mi
nylonov˘mi nástavci, obojí se závitem.

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
litry 10 ks KEN-540 Kã/ks
125 2.20 kg -1120K 124
250 2.90 kg -1250K 132
350 3.20 kg -1350K 138
500 3.20 kg -1500K 174
750 3.67 kg -1750K 192

1000 -1100K 202

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(cm3) 1 ks KEN-540 Kã/ks

500 870 g -0380K 312

Odsávaãka oleje SG500
S chromovan˘m povrchem. Pro
rychlé vyãerpání nebo naplnûní 
oleje nebo jin˘ch neagresivních
kapalin.  
Pracovní tlak: 90 psi/6.2 bar.
PrÛmûr: 63 mm. 
Celková délka: 330 mm.

Vhhodné náhradní nástavce (zámûnné)

Typ Délka Hmotnost Objednací kód Cena
nástavce 1 ks KEN-540 Kã/ks

Ohebná 150 mm 170 g -1800K 32
210 mm 210 g -1850K 40

Láhve dávkovací
Jsou vyrobeny z polyetylénu
odolného proti olejÛm a chemi-
káliím. S tuh˘mi v˘stupními
nástavci a uzavíracími víãky.

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(ml) 1 ks KEN-540 Kã/ks

60 15 g -5000K 26

Malé plastové olejniãky 60 ml  

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(ml) 1 ks KEN-540 Kã/ks

250 40 g -5020K 48

Plastové olejniãky

Objem Délka Hmotnost Objednací kód Cena
(ml) nástavce 1 ks KEN-540 Kã/ks
125 90 mm 40 g -5100K 138
250 150 mm 55 g -5120K 140
500 190 mm 70 g -5140K 154

S nastaviteln˘m 25° mosazn˘m nástavcem a tryskou

Objem Typ Hmotnost Objednací kód Cena
(ml) 1 ks KEN-540 Kã/ks
750 Economy 110 g -5200K 152
750 PrÛmyslov˘ 110 g -5250K 228

Rozpra‰ovaãe
Jsou vyrobeny z polyetylénu.
PrÛmyslov˘ rozpra‰ovaã: 
Pro pouÏití s penetrujícími nebo odma‰Èovacími
kapalinami.

Rozpra‰ovaã Economy: 
Pro pouÏití s neagresivními
chemikáliemi.

Kohouty
v˘pustné

S vnûj‰ím závitem 3/4” BSP. Oba kohouty lze
nastavit do uzavfieného stavu buì visacím
zámkem nebo zaji‰Èovacím kolíkem.

Polypropylénov˘ kohout
Není vhodn˘ pro produkty
na bázi ropy.

Pozinkovan˘

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-540 Kã/ks

Pozinkovan˘ 300 g -9000K 492
Polypropylén 100 g -9050K 114

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(ml) 1 ks KEN-540 Kã/ks

350 150 g -6200K 112

Olejniãka dávkovací
Kovová beze‰vá olejniãka 350 ml v tradiãním
stylu a se smaltovan˘m povrchem. Pro pfiesné 
dávkování obraÈte olejniãku hlavou
dolÛ a zatlaãte na její dno.
Dodáváme s tuh˘m ko-
vov˘m nástavcem
o délce 120 mm.

NOVINKA
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Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(cm3) 1 ks YMT-540 Kã/ks

400 1.25 kg -0250K 366

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(cm3) 1 ks KEN-540 Kã/ks

400 1.35 kg -0250K 580

Maznice 
pákové

Maznice páková LG400
Tûleso ocelové, chromované, páka s pogumovanou rukojetí,
zahnut˘ nástavec. Plnûní vloÏením kartu‰e, mechanické nebo
nasáváním. Pro stfiednû husté/husté mazivo. 

Pracovní tlak:
4500 psi/310 bar.
PrÛmûr: 56 mm. 
Celková délka:
370 mm.

Maznice 
páková

Tûleso ocelové, chromované, pohodlná páka s rukojetí
a zahnuté hubice. Plnûní vloÏením kartu‰e 14 oz (430 g),
mechanické nebo nasáváním. Pro stfiednû husté a husté
mazivo.
PrÛmûr: 56 mm. 
Celková délka:
370 mm.

Maznice
Trigger TG-PRO500
Ocelové tûleso, smaltovan˘ povrch,
pfiím˘ nástavec. Plnûní vloÏením
kartu‰e, mechanické nebo
nasáváním. 
Pro stfiednû husté mazivo.

Pracovní tlak: 3900 psi/260 bar.
PrÛmûr: 56 mm.
Celková délka: 340 mm.

Svûtlost x Typ Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-540 Kã/ks

150 mm Zahnutá kovová 40 g -0390K 62
8x230 Nylonová 30 g -0400K 74
8x300 Nylonová 40 g -0410K 88
8x500 Nylonová 40 g -0420K 106

11x230 PryÏová 60 g -0430K 132
11x300 PryÏová 70 g -0440K 132
11x500 PryÏová 90 g -0450K 166

Haadice
Pro tukové maznice Kennedy. Ohebné hadice zlep‰ují pfiístup
do stísnûn˘ch prostorÛ. Pfiipojovací závit 1/8” BSP.

Plnûn˘ objem (cm3) Hmotnost Objednací kód Cena
Mechanicky Kartu‰e 1 ks KEN-540 Kã/ks

500 400 1.35 kg -0320K 790

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(cm3) 1 ks KEN-540 Kã/ks

200 900 g -0150K 426

Maznice páková LG200
Ocelové tûleso, chromovan˘ povrch rukojeti a zahnutého nástavce. 
Plnûní vloÏením kartu‰e, mechanické nebo nasáváním.
Pracovní tlak: 3000 psi/206 bar.
PrÛmûr: 45 mm. 
Celková délka: 300 mm.

Maznice páková LG500
Chromované ocelové tûleso a rukojeÈ. Zahnut˘ nástavec. Plnûní vloÏením
kartu‰e, mechanické nebo nasáváním. Pro stfiednû husté/husté mazivo. 

Pracovní tlak: 
4500 psi/310 bar. 
PrÛmûr: 63 mm. 
Celková délka:
352 mm.

Maznice páková LG-PRO500
Ocelové tûleso, smaltovan˘ povrch, zahnut˘ nástavec. Plnûní vloÏením
kartu‰e, mechanické nebo nasáváním. 
Pracovní tlak: 6000 psi/400 bar.
PrÛmûr: 56 mm. 
Celková délka: 340 mm.

Plnûn˘ objem (cm3) Hmotnost Objednací kód Cena
Mechanicky Kartu‰e 1 ks KEN-540 Kã/ks

500 400 1.50 kg -0300K 580

Plnûn˘ objem (cm3) Hmotnost Objednací kód Cena
Mechanicky Kartu‰e 1 ks KEN-540 Kã/ks

500 400 1.80 kg -0340K 828

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(cm3) 1 ks KEN-540 Kã/ks

120 760 g -0100K 404

Maznice 
profesionální

Trigger TG120
Ocelové chromované tûleso, pfiím˘ nástavec.
Plnûní nasáváním nebo vloÏením kartu‰e. 
Pro jemné/stfiednû husté mazivo.

Pracovní tlak:
2900 psi/200 bar.
PrÛmûr: 36 mm.
Celková délka: 253 mm.
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SKUPINA

540/541 MAZNICE A P¤ÍSLU·ENSTVÍ / HYDRAULICKÉ PRVKY

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(cm3) 1 ks KEN-540 Kã/ks

100 140 g -0050K 266

Maaznice Mini
Pom-Pom PP100
Plastové tûleso odolné proti olejÛm a kyselinám.
Plnûní nasáváním. Pro jemné/stfiednû husté
mazivo.  
PrÛmûr: 35 mm.
Celková délka:
220 mm.

Spojky hydraulické
Pro bezpeãné pfiipojení mazacího 
nástavce pfii pouÏívání.
Pfiesnû obrobené
tûleso a ãelisti 
z kalené oceli. 

Hlavice hydraulické 
Pro pouÏití s maznicemi a jin˘mi
hydraulick˘mi mazacími nástroji.
Pfiím˘ typ k nasazení

Pfiím˘ typ

Násuvn˘ typ

Závit Hmotnost Objednací kód Cena
100 ks KEN-541 Kã/ks

1/8” BSP 0.60 kg -0600K 10
1/4” BSP 1.10 kg -0680K 14
1/4” BSF 0.30 kg -0760K 8
M6 x 1 0.30 kg -0840K 6
M8 x 1.25 0.50 kg -0920K 8
M10 x 1.5 0.60 kg -1000K 12

Závit Hmotnost Objednací kód Cena
100 ks KEN-541 Kã/ks

1/8” BSP 1.30 kg -1070K 28
1/4” BSP 2.00 kg -1090K 28

Závit Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-541 Kã/ks

1/8” BSP 40 g -0480K 52

Závit Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-541 Kã/ks

1/8” BSP 40 g -0490K 94

Typ 45°

Závit Hmotnost Objednací kód Cena
100 ks KEN-541 Kã/ks

1/8” BSP 1.30 kg -0610K 16
1/4” BSP 1.95 kg -0690K 34
1/4” BSF 0.70 kg -0770K 18
M6 x 1 0.70 kg -0850K 16
M8 x 1.25 0.60 kg -0930K 16
M10 x 1.5 1.25 kg -1010K 16

Typ 90°

Závit Hmotnost Objednací kód Cena
100 ks KEN-541 Kã/ks

1/8” BSP 1.30 kg -0630K 16
1/4” BSP 2.10 kg -0710K 36
1/4” BSF 0.70 kg -0790K 22
M6 x 1 0.60 kg -0870K 16
M8 x 1.25 0.55 kg -0950K 16
M10 x 1.5 1.30 kg -1030K 16

4-ãelisÈová

Objem Hmotnost Objednací kód Cena
(cm3) 1 ks KEN-540 Kã/ks

400 1.90 kg -0360K 928

Maznice pneumatická
PG400
Maznice s tûlesem z chromované oceli, se smaltovan˘m
povrchem a zahnut˘m nástavcem. Plnûní vloÏením
kartu‰e, mechanické, nasáváním. Pro údrÏbu v provo-
zovnách a továrnách, servis vozového parku apod.
Lze ji pfiipojit k pneumatick˘m brzdám na nákladních
autech. Pro stfiednû husté mazivo. 
Pracovní tlak: 3600 psi/250 bar.
PrÛmûr: 56 mm.
Celková délka: 
400 mm.

Popis Objem Hmotnost Objednací kód Cena
( kg) 1 ks KEN-540 Kã/ks

Maznice 12.5 4.90 kg -0540K 4150
pfiímá 12.5 -0580K 1396

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-540 Kã/ks

Odsávaãka kapalin 3.5 kg -4700K 5350

Popis Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-540 Kã/ks

Nádoba na pouÏit˘ olej 11.1 kg -4600K 6206

Maznice pfiímá
Pákov˘ typ LP12.5
Pfiím˘ vysokotlak˘ mazací systém s centrálním
ãerpadlem, kovov˘m protiprachov˘m krytem
/ víkem s integrovan˘m stabilizátorem a pfiipev-
Àovacím mechanizmem.
Ohebná plnicí trubice 
se zahnut˘m nástav-
cem.

Pro stfiednû
husté mazivo. 
V˘tlak/zdvih
3.8 cm3, 
délka trubice
375 mm, 
vstup na
ãerpadle:  
nádoba o max.
prÛmûru 260 mm
(nádoba není
souãástí dodávky).

Odsávaãka kapalin
pneumatická

FEBK10
Pneumatická odsávaãka kapalin je urãena k vy-
pou‰tûní oleje, vody, paliva a hydraulick˘ch kapa-
lin z motorÛ aut a jin˘ch mechanick˘ch zafiízení,
odvzdu‰Àování brzdové a spojkové kapaliny
a sbûru jin˘ch neagresivních unikl˘ch kapalin.
S nádrÏkou na kapaliny o objemu 10 litrÛ je ideální
pro autodílny, s prodluÏovací trubicí pro pouÏití
v dílnách a na staveni‰tích. 
Dodáváme s trubicemi 1500 mm x 15 mm a pro-
dluÏovacími trubicemi; pfiipojovacími trubicemi
pro odvzdu‰Àování brzd:
700 mm x 6 mm,
360 mm x 10 mm,
310 mm x 6 mm
a 380 mm.
Zdroj vzduchu 
70-110psi 
(5-8 bar), 
spotfieba
180 litrÛ/min., 
podtlak (max.)
500  mm H g. 
âerpací rychlost
2.5 l/min.,
pfiívod vzuchu:
závit 1/4”BSP.

Nádoba na pouÏit˘ olej, mobilní
ODB300
Tento robustní polyetylénov˘ kontejner je urãen
ke sbûru pouÏitého oleje vytékajícího samospá-
dem z motorÛ nebo pfievodovek. Má objem 30
litrÛ a plovákov˘ indikátor hladiny, kter˘ vás
upozorní, Ïe kontejner bude jiÏ brzy pln˘.
Polyamidová základna má robustní pojezdová
koleãka a rukojeÈ pro snadné ovládání pfii pojíÏ-
dûní. Centrální díl má v˘pustnou vanu o prÛmû-
ru 395 mm a je v˘‰kovû nastaviteln˘ od 900
do 1160 mm. Vana je
opatfiena sítkem proti
rozstfiikování.

Maznice - tlaãn˘ typ
Robustní kovové tûleso. Snadné
ovládání jednou rukou. Dodáváme
s univerzální spojkou pro
standardní mazací nástavce.

Objem Objednací kód Cena
(cm3) KEN-540 Kã/ks

35 -0020K 208
140 -0040K 270

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Paalice ohýbací
Pro podobnou práci jako oh˘bací tyã, av‰ak pro ostfiej‰í úhly ohybu. 
Urãena pro lemování plechÛ. 

Tyã oh˘bací
Pfii práci s touto tyãí jsou díky vhodné konstrukci klouby na prstech
v bezpeãné vzdálenosti od obrobku. PouÏívá se na mírné ohyby.

Palice vyklepávací na olovo
K vyklepávání olova do rovn˘ch ploch. 

Náfiadí 
klempífiské

Je speciálnû konstruováno pro pouÏití na olovûné, mûdûné, zinkové, hliníkové apod. plechy a desky.
V‰echny poloÏky jsou vyrobeny peãlivû vybraného tvrdého dfieva a jsou na povrchu le‰tûné. 

Celková Hmotnost Obj. kód Cena
délka (mm) 1 ks KEN-549 Kã/ks

330 (13”) 295 g -2400K 650

PrÛmûr Hmotnost Obj. kód Cena
hlavy (mm) 1 ks KEN-549 Kã/ks

40 (11/2”) 130 g -2500K 658
50 (2”) 210 g -2520K 816
63 (21/2”) 340 g -2540K 922

Celková Hmotnost Obj. kód Cena
délka (mm) 1 ks KEN-549 Kã/ks

330 (13”) 275 g -2300K 780

Celková Hmotnost Obj. kód Cena
délka (mm) 1 ks KEN-549 Kã/ks
180 (7”) 340 g -2100K 698
190 (71/2”) 395 g -2120K 780
215 (81/2”) 640 g -2140K 866

PrÛmûr Hmotnost Obj. kód Cena
hlavy (mm) 1 ks KEN-549 Kã/ks

40 (11/2”) 175 g -2600K 572
50 (2”) 205 g -2620K 716
63 (21/2”) 320 g -2640K 794
75 (3”) 620 g -2660K 880

Palice vytloukací klempířské
DokáÏou zasadit úder potfiebné síly 
k tvarování kovového plechu a souãasnû
vyhovují nároãn˘m normám, které jiÏ dlouho
poÏadovali v˘robci autokarÛ, kovov˘ch
konstrukcí a restaurátofii vozidel. 
Dodáváme je ve tfiech velikostech podle
rozmûru mûfieného napfiíã nej‰ir‰í ãásti
oválné hlavy.

Palice klempířské 
K tvarování zvlá‰È tenk˘ch plechÛ.
DokáÏou zasadit úder potfiebné síly 
k tvarování kovového plechu a souãasnû
vyhovují nároãn˘m normám, které jiÏ
dlouho poÏadovali v˘robci autokarÛ,
kovov˘ch konstrukcí a restaurátofii
vozidel. 



Strana408 VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007

SKUPINA

553 MAGNETY A NÁ¤ADÍ MAGNETICKÉ
MM

aa
gg

nn
ee
ttyy

  aa
  nn

áá
fifi aa

dd
íí   
mm

aa
gg

nn
ee
tt ii

cc
kk
éé

ProdlouÏená Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-553 Kã/ks

550 mm 50 g -0100K 84

ProdlouÏená Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-553 Kã/ks

580 mm 45 g -0140K 88

ProdlouÏená Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-553 Kã/ks

285 mm 120 g -0150K 192

Pracovní rozmûry Objednací kód Cena
KEN-553 Kã/ks

PrÛmûr 100 mm -0160K 342

Pracovní rozmûry Objednací kód Cena
KEN-553 Kã/ks

PrÛmûr 190 mm -0180K 508

Pracovní délka Objednací kód Cena
KEN-553 Kã/ks

140 mm -0200K 1288

Pracovní délka Objednací kód Cena
KEN-553 Kã/ks

140 mm -0220K 1968

Rozmûry Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-553 Kã/ks

242 x 142 mm 720 g -0300K 394

ProdlouÏená Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-553 Kã/ks

650 mm 40 g -0120K 96

PrÛmûr Hmotnost Objednací kód Cena
misky 1 ks KEN-553 Kã/ks

150 mm 375 g -0250K 204

Magnet 
teleskopick˘

Siln˘ stál˘ magnet, ergonometrická rukojeÈ.

Magnet tuÏkov˘ teleskopick˘
Siln˘ stál˘ magnet, rukojeÈ tuÏkového typu se sponou k zavû‰ení na kapsu.

Misky magnetické

K uhládání
a uchovávání
kovov˘ch dílÛ jako
jsou matice, ‰rouby, podloÏky apod. 
Kulatá miska
Pro pouÏití na vyv˘‰en˘ch místech a ve stisnû-
n˘ch prostorách. Na základnû je pogumovaná
magnetická rohoÏ k ochranû povrchu napfi.
autolakÛ. 

Obbdélníková miska
K ukládání vût‰ích dílÛ a náfiadí.

Magnet ohebn˘ teleskopick˘
Plnû nastaviteln˘ nástavec, vyváÏená rukojeÈ, 
Siln˘ stál˘ magnet.

Miska magnetická na souãástky
Miska je vyrobena z nerez oceli, k níÏ jsou
pfiipevnûny 4 stálé magnety o prÛmûru 85 mm
v krycí látce neza-nechávající stopy, které se
pfiichytnou k jakémukoliv Ïeleznému materiálu.
Miska je urãena k uchovávání ruãního náfiad
a spojovacího materiálu. Je vhodná pro v‰echny
aplikace, pfii kter˘ch by se matice, ‰rouby a dily
mohly ztratit a tak ohrozit pfiedpokládanou mon-
táÏ. Po automobilové mechaniky, opraváfie spo-
tfiebiãÛ a vût‰inu aplikací v oboru sluÏeb a oprav.  

Magnet staviteln˘ teleskopick˘

RukojeÈ tuÏkového typu se sponou k zavû‰ení na kapsu. Vícesmûrová hlava.

Dno misky

Rozmûry Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-553 Kã/ks

295 x 270 x 42 1.60 kg -0270K 736

Sbûraã souãástek magnetick˘
Siln˘ stál˘ magnet pro snadné sbírání
a uvolÀování kovov˘ch pfiedmûtÛ. 
Lze jej pouÏít na 
Ïelezn˘ ‰rot
a odpad.
PruÏinou 
ovládané uvol-
nûní magnetu. 
Stál˘ magnet, 
nikdy nepotfie-
buje nové 
zmagnetizování.

Magnet s dlouh˘m dosahem
Dlouhá rukojeÈ. Siln˘ magnet pro
snadné sbírání a uvolÀování kovo-
v˘ch pfiedmûtÛ. Lze jej pouÏít na
Ïelezn˘ ‰rot a odpad. PruÏinou
ovládané uvolnûní magnetu. Stál˘
magnet, nikdy nepotfiebuje nové
zmagnetizování.

HÛlka magnetická
Má siln˘ stál˘ magnet pro snadné sbírání a uvolÀování kovov˘ch pfiedmûtÛ. Lze ji pouÏít na Ïelezn˘ ‰rot a  odpad.
PruÏinou ovládané uvolnûní magnetu. Stál˘ magnet, nikdy  nepotfiebuje nové
zmagnetizování. HÛlka má nízkou hmotnost.
Je chromovaná a odolná
proti korozi.

Sbûraã souãástek magnetick˘
Má siln˘ magnet pro snadné sbírání
a uvolÀování kovov˘ch pfiedmûtÛ.
Lze jej pouÏít na Ïelezn˘ ‰rot a od-
pad. Jeho stál˘ magnet nikdy ne-
potfiebuje nové namagnetování.
Má nízkou hmotnost. Je chro-
movan˘ a odoln˘ proti korozi.
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DrÏák magnetick˘
Má jednu rovnou plochu a jednu plochu
s klínovou dráÏkou. UmoÏÀuje pfiesné vzájemné
nastavení obrobkÛ, manipulaci s plechy, tyãemi 
a trubkami.

Rozmûry: 
(‰ífika x délka x v˘‰ka)
108 x 108 x 104 mm.

Magnetická Hmotnost Objednací kód Cena
adhezní síla 1 ks KEN-554 Kã/ks

13 kg 350 g -1400K 2082

Magnetická Hmotnost Objednací kód Cena
adhezní síla 1 ks KEN-554 Kã/ks

100 kg 6.00 kg -1300K 19666

Magnet dvojit˘
Dvû magnetické jednotky jsou 
spojeny nastaviteln˘m ocelov˘m 
páskem (délka 82 mm). DokáÏou
drÏet pod mnoha rÛzn˘mi úhly.
Rozmûry základny jedné magne-
tické jednotky: délka 60 mm,
v˘‰ka 30 mm, ‰ífika 25 mm.

DrÏáky magnetické s T-rukojetí
Hrncové magnety s pevn˘m drÏením obrobku. Jsou vy-
baveny ‰roubovací uvolÀovací rukojetí. Lze je pouÏít
jednotlivû nebo v kombinacích a vyrobit z nich jednodu-
ch˘ svafiovací nebo jin˘ pfiípravek. Závit ‰roubu M8 x
1.25. Hloubka 35 mm.

DrÏák magnetick˘ prÛmyslov˘
Pro rychlé a pfiesné uchopení a drÏení.

Rozmûry: 
(‰ífika x délka x tlou‰Èka)
65 x 110 x 15 mm.

Úhly Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks KEN-554 Kã/ks

30°, 90°, 135° 270 g -1700K 220

PrÛmûr Magnetické Objednací kód Cena
(mm) adhezní síla KEN-554 Kã/ks

40 20 kg -1200K 2330
50 40 kg -1240K 2934

V-bloky magnetické
Vhodné k upnutí obrobkÛ válcov˘ch tvarÛ pfii
brou‰ení. Magnetická síla dokáÏe souãasnû
fixovat obrobek i V-blok na libovolném rovinném
Ïelezném povrchu.
Rozmûry: (‰ífika x délka x v˘‰ka) 60 x 100
x 75 mm.

Magnetická Objednací kód Cena
adhezní síla KEN-554 Kã/ks

50 kg -1100K 14466

Magnety s hákem
Jsou vyrobeny z keramického materiálu - feritu -
vloÏeného do pouzdra z mûkké oceli. Pro upnutí
pfiíslu‰enství obrábûcích strojÛ se závitem M6
nebo k vestavûní do pfiípravkÛ.
Dodáváme s hákem
se závitem,  kter˘
umoÏÀuje snadné
uvolnûní.

Rozmûry Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-553 Kã/ks

46 x 10.7 90 g -8900K 90
56 x 10.7 130 g -8910K 80
66 x 10.7 190 g -8920K 102

PrÛmûr Hloubka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 100 ks KEN-553 Kã/ks

12.7 (1/2”) 9.5 0.87 kg -8210K 52
20 (3/4”) 12.5 2.00 kg -8220K 86
25 (1”) 16.0 5.60 kg -8230K 172
32 (11/4”) 19.5 13.0 kg -8240K 342

PrÛmûr Hloubka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 100 ks KEN-553 Kã/ks

20 (3/4”) 7.8 1.75 kg -8260K 64 
28.5 (11/8”) 8.7 4.70 kg -8270K 60
38 (11/2”) 10.6 9.70 kg -8280K 142

Dia. Hloubka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 100 ks KEN-553 Kã/ks

6.0 20 (3/4”) 0.44 kg -8050K 32
8.0 25 (1”) 1.00 kg -8060K 68

10.0 30 (13/16”) 1.90 kg -8070K 78

Magnety tyãové
¤ada válcov˘ch tyãov˘ch
magnetÛ, které mají opaãné
magnetické póly na protile-
hl˘ch koncích. Jsou trvale
magnetické. 

Magnety knoflíkové
Válcov˘ magnet ve tvaru
podkovy. Opaãné mag-
netické póly jsou na
stejném konci magnetu
a jsou oddûleny
‰tûrbinou. S hladk˘m
otvorem a úchytem. 
Trvale magnetick˘.

Magnety válcové nízké
Pól uprostfied magnetu je oddûlen
prÛbûÏnou dráÏkou od opaãného
pólu. Pro prostory 
s omezenou v˘‰kou. Dodáváme 
s hladk˘m otvorem a úchytem.
Trvale magnetické. 

Magnety válcové vysoké
Pól uprostfied magnetu je 
oddûlen prÛbûÏnou dráÏkou od 
opaãného pólu. Jsou ideálnû 
vhodné pro upínání. Dodáváme 
s upevÀovacím otvorem se 
závitem M6 x 1 a úchytem.

Sada magnetÛ
Po dvou ks: knoflíkov˘ 12.7 mm. Po 1 ks:
válcov˘ 17.5 mm, knoflíikov˘ 20 mm
a nízk˘ válcov˘ 20 mm.

Poãet Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-553 Kã/ks

5 90 g -9000K 358

Magnety 
silové

Magnet ve tvaru podkovy
s 4-hrannou funkãní plochou.
Je dodáván s hladk˘mi
upevÀovacími otvory.
PfiitaÏlivá síla v kg (max):
25 mm - 4.5, 
30 mm - 9.0, 
40 mm - 11.8.

PrÛmûr Hloubka Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) (mm) 100 ks KEN-553 Kã/ks

9.5 (3/8”) 15.1 2.00 kg -8290K 48
17.5 (11/16”) 16.0 2.70 kg -8310K 86
20.0 (3/4”) 18.0 4.50 kg -8320K 114
27.0 (11/16”) 25.4 9.80 kg -8330K 242
35.0 (13/8”) 30.0 28.9 kg -8340K 334

Rozmûry Hmotnost Objednací kód Cena
(mm) 1 ks KEN-553 Kã/ks

25 x 40 x 20 60 g -8120K 470
30 x 45 x 30 120 g -8130K 706

40.5 x 57 x 35 180 g -8140K 994



âíslo Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku Nm lb.ft 1 ks KEN-555 Kã/ks
TCW5 1-5 - 235 g -7050K 8138
TCW10 2-10 - 235 g -7100K 8360

·roubováky momentové
Indikují krouticí moment dvûma zpÛsoby: zmûfií a zobrazí 
aktuálnû pouÏit˘ krouticí moment, nebo zmûfií a zobrazí 
maximální pouÏit˘ krouticí moment. Vhodn˘ pro servis, 
elektrick˘ch, elektronick˘ch a domácích spotfiebiãÛ. 
Stopka z nerezové oceli, barevné hliníkové rukojeti
a nylonové stupnice. 6-hrann˘
nástavec 1/4”. Dvû stupnice. 
Vyrobeny podle ISO6789 : 1992.

Mal˘ typ

Standardní typ
Lze pouÏít s nástavcem 1/4”.
Dodáváme s posuvnou T-rukojetí.

Standardní typ
Lze pouÏít s nástavcem 1/4”. Dodáváme s posuvnou T-rukojetí.

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku cNm oz.in 1 ks KEN-555 Kã/ks
QS1.2MH 20-120 - 165 g -5010K 6588
QS1.2IH - 20-120 165 g -5020K 6588

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku Nm lb.in 1 ks KEN-555 Kã/ks
QS6MH 1-6 - 335 g -5600K 6936
QS50IH - 5-50 335 g -5500K 6936

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku cNm lb.in 1 ks KEN-555 Kã/ks
LS135H 2-135 12 200 g -5700K 3399
LS406H 6-406 36 300 g -5800K 3562

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku Nm lb.in 1 ks KEN-555 Kã/ks

BH 25 5.0-25 44-221 415 g -5900K 6662

âíslo  Rozsah momentÛ Délka Velikost Objednací kód Cena
v˘robku Nm lb.in (mm) ráãny KEN-555 Kã/ks
MPW125 40-125 30-90 460 1/2” -4000K 13032
SPW25 3-25 2-18 216 3/8” -4050K 9039
SPW55 15-55 10-40 324 1/4” -4070K 11470
TPW25 3-25 2-18 216 1/4” -4100K 8958

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku ISO (cNm) Imperial 1 ks KEN-555 Kã/ks
S50H 10-50 14-70 oz.in 190 g -8050K 6642
S100H 20-100 28-140 oz.in 190 g -8100K 6642

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku ISO (cNm) Imperial 1 ks KEN-555 Kã/ks
S250H 50-250 4-20 lb.in 465 g -8250K 6969
S500H 100-500 8-40 lb.in 465 g -8500K 6969

Klíãe momentové kluzné 1/4”
Mikrometrická stupnice pro pfiesné nastavení, spolehliv˘ zamykací
systém. Automatick˘ akustick˘ signál pfii proklouznutí klíãe. 
Hlavy z nerezové oceli podle specifikací leteckého prÛmyslu, hliníkové
rukojeti. Pro práci ve v‰ech oborech od nároãn˘ch v˘robních linek po
pfiesné dokonãovací práce.

·roubováky 
momentové

Mikrometrická stupnice umoÏÀuje snadné a pfiesné nastavení. Kluzná
spojka a pfiedvolen˘ krouticí moment vyluãují pfietaÏení. Nastavovací

krouÏek se automaticky vyfiadí z ãinnosti, je-li ‰roubovák v reÏimu uta-
hování coÏ vyluãuje riziko nesprávného náhodného nastavení. Stopky
z nerezové oceli, rukojeti z anodicky oxidovaného hliníku. Pro montáÏní
práce na elektrick˘ch a elektronick˘ch pfiístrojích. Vyrobeny podle
ISO 6789 : 1992.

Mal˘ typ

Rukojeti momentové ”lámací” BH25
Pfii úhlu 20° se rukojeÈ “zlomí”. Tyto rukojeti mají unikátní patentovan˘
jednosmûrn˘ mechanizmus, kter˘ zaji‰Èuje pfiesnost a dlouhou Ïivotnost.
Jsou vybaveny mechanick˘m zámkem nastaveného krouticího momentu.
Po dosaÏení utahovacího momentu se rukojeÈ automaticky vrátí do
pÛvodní polohy. Rozsah krouticích momentÛ:  5.0 - 25 N.m, 44 - 221Ib.in.
Celková délka 265 mm. Hmotnost: 415 g.

·roubováky momentové
Imbusová hlava s vnitfiním 6-hranem pro koncovky ‰roubovákÛ. Lze je pfiemûnit
na vnûj‰í 6-hran pomocí vhodné redukce. Pomocí analyzátoru krouticích momentÛ
na nich mÛÏe b˘t nastavena libovolná hodnota krouticího momentu. Mohou také
b˘t vybaveny volitelnou funkcí ’Impact Free Resetting’.

Klíãe momentové kluzné
KdyÏ je dosaÏena pfiedvolená hodnota krouticího momentu, klíã ‘proklouzne’
a dokonale zabrání pfietaÏení. Jsou vybaveny mechanick˘m zámkem nastaveného
krouticího momentu.  Pfiesná reprodukovatelnost zaruãuje vÏdy stejné utaÏení. 
V klíãi je zabudována vícesegmentová vaãka, která automaticky nastaví klíã na
pÛvodní hodnotu po malém pohybu rukojeti, coÏ umoÏÀuje rychl˘ postup na nás-
ledující operaci. Klíã obsahuje ráãnu, která umoÏÀuje bezpeãnou a bezproblé-
movou kontrolu krouticího momentu  v omezen˘ch prostorách. Nízká hmotnost
sniÏuje únavu operátora. âtyfii modely pokr˘vají krouticí momenty v rozsahu od
3 do 125 N.m (2-90 lb.ft), coÏ vyhoví ve vût‰inû poÏadavkÛ pfii sériové
v˘robû.

Sttandard

Mini

MMeecchhaanniicckk˘̆  zzáámmeekk  nnaassttaavveennééhhoo  kkrroouuttiiccííhhoo  mmoommeennttuu
• Snadno ovladateln˘ zámek nastavovacích

‰roubÛ krouticího momentu.
• Spolehliv˘ systém mechanického zamknutí.
• K zablokování pohybu nevyuÏívá tfiení.
• K jeho ovládání staãí jediná nastavovací páãka

MMeecchhaanniicckk˘̆  zzáámmeekk  nnaassttaavveennééhhoo  kkrroouuttííccííhhoo  mmoommeennttuu
• Snadno ovladateln˘ zámek nastavovacích

‰roubÛ krouticího momentu.
• Spolehliv˘ systém mechanického zamknutí.
• K zablokování pohybu nevyuÏívá tfiení.
• K jeho ovládání staãí jediná nastavovací páãka

1/4

1/4
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Kalibry krouticího 
momentu

Jasná a snadno ãitelná stupnice. Speciálnû konstruovány
pro nastavování a kalibraci vût‰iny momentov˘ch nástrojÛ.
Jejich mechanizmus je kompletnû uzavfien v pouzdfie z tla-
kovû litého hlíníku. Pfiesnost opakovaného mûfiení ± 2%
odeãítané hodnoty. PamûÈov˘ ukazatel a zabudovan˘ tlumiã rázÛ  ukazatele.
Jednosmûrn˘ mechanizmus pro pouÏití ve smûru hodinov˘ch ruãiãek. 

Doporuãené a certifikované rozsahy tûchto kalibrÛ
krouticího momentu splÀují poÏadavky
na mûfiicí rozsah uvedené
v ISO 6789 : 1992.

Násobiã krouticího 
momentu TM 270

Násobitel 5.4:1 maximální krouticí moment = 2700 Nm.
Pro aplikace, kde není k dispozici elektrick˘ nebo pneu-
matick˘ napájecí zdroj. UmoÏÀuje pfiesné utahování ‰rou-
bov˘ch pfiipevÀovacích prvkÛ. UsnadÀuje uvolÀování
zkrodovan˘ch nebo zadfien˘ch matic. Pfiesnost: ±4%.

DDooddáávváánnyy  
ss  oovvûûfifiiitteellnn˘̆mm
kalibrraããnním
osvûdããenním

âtyfihrann˘ nástavec 1/4”  
Není vhodn˘ pro pouÏití
s prodluÏovacími
nástavci

âtyfihrann˘ nástavec 3/4” 
S vestavûnou akustickou / vizuální v˘strahou.

âtyfihrann˘ nástavec 1/2”  

âtyfihrann˘ nástavec 3/8”  
Není vyobrazen

3/4

1/4

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku ISO(N.m) Imperial 1 ks KEN-555 Kã/ks

LW800 160-800 120-660 lb.in 4.85 kg -3800K 31430

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku ISO(N.m) Imperial 1 ks KEN-555 Kã/ks
MW80 6-80 12-60 lb.in 1.35 kg -2080K 15306

Klíãe momentové 
s ukazatelem

Pro kontrolu kvality, v˘zkum a v˘voj, v˘robu a poprodejní servis. Lehké hliníkové rukojeti, tûla klíãÛ odolná proti otûru a dvû snadno
ãitelné stupnice umoÏÀují sledovat velikost krouticího momentu v prÛbûhu utahování. Imbusová hlava není obsaÏena v dodávce.
Vyrobeny podle ISO 6789 : 1992.

1/2

3/8

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku ISO(N.m) Imperial 1 ks KEN-555 Kã/ks
SW25 1-27 44-220 lb.in 520 g -1250K 10065
SW40 3-40 72-360 lb.in 520 g -1400K 10065

âíslo  Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku ISO(N.m) Imperial 1 ks KEN-555 Kã/ks
TW4 0.3-4.0 7-35 lb.in 520g -1040K 10065
TW12 0.5-13.5 21-105 lb.in 520g -1120K 10065

Klíãe momentové s ukazatelem
Pro kontrolu kvality, v˘zkum a v˘voj, v˘robu a poprodejní servis. Lehké hliníkové rukojeti, tûla klíãÛ odolná proti otûru a dvû snadno ãitelné
stupnice umoÏÀují sledovat velikost krouticího momentu v prÛbûhu utahování. Imbusová hlava není obsaÏena v dodávce. Vyrobeny podle
ISO 6789 : 1992..

Maximální Objednací kód Cena
krouticí moment KEN-555 Kã/ks

2700 Nm -4500K 18629

Rozsah momentÛ Jemné dílky Objednací kód Cena
ISO(N.m) Imperial na stupnici KEN-555 Kã/ks

26-130 36-180 oz.ft 2 oz ft/in -6010K 23712
0.8-4 7.2-36 lb.in 0.05 N.m/0.5 lb.in -6050K 23712
2.4-12 24-12 lb.in 0.2 N.m/2 lb.in -6120K 23712
5.4-27 48-240 lb.ft 5 lb ft.in -6200K 23712



Sady
Tyto ‰roubováky jsou vyrobeny z kalené a temperované 
chrom-vanadiové oceli, mají saténov˘ povrch.
Plastové rukojeti jsou odolné proti nárazÛm, olejÛm
a kyselinám. Délka imbusové hlavy a ãepele je
150 mm (6”). Celková délka 230 mm.

Poãet Obsah Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-556 Kã/ks

9 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 720 g -9620K 10407, 8, 9 & 10 mm

7 0, 1, 2, 3, 4 670 g -9520K 650
5 & 6BA

âtyfihrann˘   Pro Objednací kód Cena
nástavec KEN-557 Kã/ks

1/2” -0500K -3200K 3621/2” -0520K
1/2” -0540K -3250K 348
3/4” -0620K -3300K 842

1/2

1/2

âíslo 4-hrann˘ Rozsah momentÛ Délka Hmotnost Objednací kód Cena
modelu nástavec N.m. lbf.ft ( mm) 1 ks KEN-557 Kã/ks

FTW150 1/2” 25-150 20-110 560 1.7 kg -0500K 3379
FTW250 1/2” 50-250 40-180 610 2.3 kg -0520K 3979

âíslo 4-hrann˘ Rozsah momentÛ Délka Hmotnost Objednací kód Cena
modelu nástavec N.m. lbf.ft ( mm) 1 ks KEN-557 Kã/ks

FTW350 1/2” 70-350 50-260 780 3.0 kg -0540K 4422
FTW800 3/4” 150-800 110-580 940 6.5 kg -0620K 10403

1/2

3/4

FTW150

FTW250

FTW400

FTW800

S továrnû
testovan˘m
kalibraãním
certifikátem

âíslo 4-hran. Rozsah momentÛ Hmotnost Objednací kód Cena
modelu nástavec Nm lbf.ft 1 ks TRQ-557 Kã/ks
FXL 100 3/8” 20-100 15-75 1.4 kg -5900K 1463
FXL 210 1/2” 40-200 30-150 2.4 kg -6900K 1713
MKT320N 1/2” 70-320 50-236 2.2 kg -6920K 2592

Tyto klíãe jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli se saténov˘m povrchem a mají le‰tûné ocelové hlavy.
Dodáváme je s ovûfiiteln˘m kalibraãním certifikátem a pevnou skladovací krabicí. Nástavec s ãtyfihranem 1/2”.

Náhradní ãtyfihranné nástavce pro momentové klíãe

Klíãe momentové
Lineární momentov˘ klíã unikátní trojúhelníikové konstrukce. Je moÏno zadat poÏadovanou hodnotu krouticího momentu. Tato hodnota
pak je zobrazena na displeji v oknû toãiv˘ch momentÛ na rukojeti. UÏivatel je upozornûn klasick˘m zvukem kliknutí, Ïe byla dosaÏena
pfiedvolená hodnota krouticího momentu. Vyrobeny podle norem BS EN 26789 : 1994 a Federálních norem GGG-W-686. 

Klíãe momentové 
s pevnou hlavou

Hlava z kvalitní chromované a le‰tûné oceli a zásuvná páka
pro nastavení kruticího momentu. Funkce ‘CLICK & SNAP’
ukáÏe, kdy byl dosaÏen pfiedvolen˘ krouticí moment. âtyfii
snadno ãitelné stupnice N.m, kgf.m, lbf.in x10, lbf.ft

V˘mûnn˘ ãtyfihrann˘ nástavec okamÏitû zmûní smûr krouticího momentu.
Plastová rukojeÈ s r˘hovan˘m koncem. Dodáváme s továrnû ovûfien˘m
kalibraãním certifikátem, návodem k obsluze a pfievodní tabulkou krou-
ticích momentÛ. Vyrobeny podle ISO 6789 : 1992 (BS EN 26789 : 1994).
Pfiesnost = ±4%.

·roubováky 
maticové

Tyto ‰roubováky jsou vyrobeny z kalené a temperované chrom-vanadiové
oceli, mají saténov˘ povrch. Plastové rukojet jsou odolné proti nárazÛm,
olejÛm a kyselinám. Délka imbusové hlavy a ãepele 
150 mm (6”). 
Celková délka
230 mm.

Pfievodní faktory krouticích momentÛ

Pfiíklad: Pro pfievod 10 lbf.ft na N.m, naãtûte vodorovnû (údaj ve v˘chozíxh jednotkách pfievodu) a 
svisle (údaj ve v˘sledn˘ch jednotkách), viz v˘‰e, a dostanete pfievodní faktor krouticího momentu.

Údaj ve v˘chozích jednotkách x pfievodní faktor = údaj ve v˘sledn˘ch jednotkách
tzn: 10lbf.ft x 1.356 = 13.56N.m

Pozn.: Jednotka silov˘ kilogram (kgf.m) je také známa jako kilopond (kp.m), 1kgf.m=1kp.m

Na Mezinárodní systém SI Imperiální systém Metrick˘ systém
Z m N.m cN.m N.m Ozf.in lbf.in lbf.ft gf.cm kgf.cm kgf.m

mN.m 1 0.1 0.001 0.142 0.009 0.0007 10.2 0.01 0.0001
cN.m 10 1 0.01 1.416 0.088 0.007 102 0.102 0.001
N.m 1000 100 1 141.6 8.851 0.738 10.197 10.20 0.102

Ozf.in 7.062 0.706 0.007 1 0.0625 0.005 72 0.072 0.0007
lb.in 113 11.3 0.113 16 1 0.083 1152.1 1.152 0.0115
lbf.ft 1356 135.6 1.356 192 12 1 13.826 13.83 0.138
gf.cm 0.098 0.01 0.0001 0.014 0.0009 0.00007 1 0.001 0.00001

kgf.cm 98.07 9.807 0.098 13.89 0.868 0.072 1000 1 0.01
kgf.m 9807 980.7 9.807 1389 86.8 7.233 100000 100 1

Typ ·estihranná hlava Hmotnost Objednací kód Cena
AF 1 ks KEN-556 Kã/ks

4.0 mm 80 g -7400K 96
4.5 mm 80 g -7450K 96
5.0 mm 80 g -7500K 96
5.5 mm 80 g -7550K 96

Metrick˘ 6.0 mm 80 g -7600K 96
7.0 mm 90 g -7700K 96
8.0 mm 90 g -7800K 96
9.0 mm 100 g -7900K 96

10.0 mm 110 g -8100K 96
0BA (0.413”) 110 g -1200K 98
1BA (0.365”) 100 g -1210K 96
2BA (0.324”) 90 g -1220K 96

BA 3BA (0.282”) 90 g -1230K 96
4BA (0.248”) 80 g -1240K 96
5BA (0.220”) 80 g -1250K 96
6BA (193”) 80 g -1260K 96
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Poãet Obsah Hmotnost Objednací kód Cena
ks 1 ks KEN-558 Kã/ks

Kle‰tû s dlouh˘mi ãelistmi 165 mm
3 Kle‰tû stranové ‰típací 140 mm 0.65 kg -7000K 650

Kle‰tû kombinaãní 165 mm
Kle‰tû stavitelné 265 mm
Kle‰tû s dlouh˘mi ãelistmi 215 mm4 Kle‰tû stranové ‰típací 165 mm 1.45 kg -7020K 1090

Kle‰tû kombinaãní 200 mm

Obsah âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku 1 ks KEN-558 Kã/ks

Klíã staviteln˘ 150 mm 501-106
Kle‰tû stranové ‰típací 160 mm 558-332 490 g -9820K 684

Kle‰tû kombinaãní 160 mm 558-352

Obsah âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku 1 ks KEN-558 Kã/ks

Kle‰tû s dlouh˘mi ãelistmi 160 mm 558-321
Kle‰tû stranové ‰típací 160 mm 558-332 490 g -9830K 650

Kle‰tû kombinaãní 160 mm 558-352

Obsah âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku 1 ks KEN-558 Kã/ks

Kle‰tû stavitelné 255 mm 558-368
Kle‰tû stranové ‰típací 180 mm 558-433 1000 g -9840K 956
Kle‰tû kombinaãní 200 mm 558-454

Obsah âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku 1 ks KEN-558 Kã/ks

Kle‰tû s dlouh˘mi ãelistmi 205 mm 558-323
Kle‰tû stranové ‰típací 180 mm 558-333 830 g -9850K 780

Kle‰tû Linesman kombi 205 mm 558-354

Obsah âíslo Hmotnost Objednací kód Cena
v˘robku 1 ks KEN-558 Kã/ks

Klíã staviteln˘ 205 mm 501-108
Kle‰tû stavitelné 190 mm 558-367 840 g -9810K 830

Kle‰tû kombinaãní 180 mm 558-346

Sada kle‰tí 
Pro-Torq 

Jsou vyrobeny ze speciálnû vybran˘ch ocelí. Konstrukce
rukojeti povlakované dvûma materiály umoÏÀuje uÏivateli
vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropyle-
nové jádro zaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch 
z mûkkého termoplastu umoÏÀuje pohodlné a neklouzavé
uchopení. Jsou zejména vhodné pro prostfiedí v˘robních
linek, kde jsou provádûny opakované ãinnosti.

Heavy Duty

Sady 3 ks profesionálních kle‰tí z chrom-vanadiové oceli
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Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks YMT-558 Kã/ks

160 mm (6”) 180 g -4560K 136
185 mm (7”) 310 g -4570K 152
210 mm (8”) 400 g -4580K 170

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks SEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) 190 g -4560K 130
185 mm (71/2”) 260 g -4570K 144
210 mm (83/8”) 330 g -4580K 162

Kle‰tû kabelové 
Heavy Duty

Standardní robustní kle‰tû vyrobené z chromvanadiové oceli, se saté-
nov˘m povrchem. R˘hované ãelisti pro uchopování matic, ‰roubÛ,
ãepÛ apod. ·típací bfiity pro dráty do prÛmûru 1,6 mm. Také s r˘hova-
n˘mi uchopovacími a krimpovacími ãelistmi za hlavou.

Krimpovací
ãelisti

Kle‰tû   
kombinaãní

Chrom-vanadiová ocel prÛmyslové jakosti, chemicky
ãernûno. Zejména vhodné pro techniky a elektrotechniky. 
R˘hované ãelisti pro uchopení matic, ‰roubÛ, ãepÛ apod. 

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-558 Kã/ks

115 mm (41/2”) 100 g -3500K 236
150 mm (6”) 217 g -3520K 214
180 mm (7”) 250 g -3530K 216
205 mm (8”) 367 g -3540K 238

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-558 Kã/ks

180 mm (7”) 350 g -3460K 224

Kle‰tû kombinaãní se zámkov˘mi ‰típacími ãelistmi 
Chromvanadiová ocel, rukojeÈ s povlakem z pojeného vinylu. Dvakrát le‰tûná
hlava a kloub. Indukãnû kalené bfiity. Také se ‰típacími bfiity a r˘hovan˘mi
uchopovacími a krimpovacími ãelistmi za hlavou
a zámkov˘mi ‰típacími ãelistmi
pro ‰típání tvrd˘ch drátÛ.

Kle‰tû kombinaãní  
se ‰típacími bfiity

Chrom-vanadiová ocel, rukojeÈ s povlakem z pojeného vinylu. 
Dvakrát le‰tûná hlava a kloub. Indukãnû kalené bfiity. 
Také se ‰típacími bfiity a r˘hovan˘mi uchopovacími
a krimpovacími ãelistmi za hlavou.

Krimpovací
ãelisti

Krimpovací
ãelisti

Zámkové
‰típací ãelisti

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) 200 g -4520K 216
180 mm (7”) 275 g -4530K 218
205 mm (8”) 370 g -4540K 236

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-558 Kã/ks

150 mm (6”) 210 g -6820K 274
180 mm (7”) 275 g -4800K 278
200 mm (8”) 370 g -6840K 324

Kle‰tû kombinaãní 
Pro-Torq

Jsou vyrobeny ze speciálnû vybran˘ch ocelí. Konstrukce
rukojeti povlakované dvûma materiály umoÏÀuje uÏivateli
vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropyle-
nové jádro zaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch
z mûkkého termoplastu umoÏÀuje pohodlné uchopení.
Jsou zejména vhodné pro prostfiedí v˘robních linek,
kde jsou provádûny opakované ãinnosti.
Standard
Dvakrát le‰tûná hlava a kloub. Indukãnû kalené bfiity a r˘hované ãelisti
pro uchopení matic. 

Krimpovací 
ãelisti

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ

Kle‰tû kombinaãní 
Heavy Duty

Univerzální robustní kombinaãní kle‰tû s jednostrann˘mi 
‰típacími bfiity. Chrom-vanadiová ocel s robustní izolovanou 
rukojetí s ochranou proti sklouznutí. Dvakrát le‰tûná hlava 
a kloub. R˘hované rovnobûÏné ãelisti pro uchopení ploch˘ch
obrobkÛ a r˘hované zaoblené ãelisti pro uchopení matic apod.
TéÏ se ‰típacími bfiity s indukãnû kalen˘mi fiezn˘mi hranami.

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) 200 g -5140K 268
180 mm (7”) 280 g -5160K 284
205 mm (8”) 375 g -5180K 294

Izolované
Dvakrát le‰tûná hlava a kloub. Indukãnû kalené bfiity s r˘hovan˘mi
ãelistmi pro uchopení matic. 

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ

VDC/IEC 900
DIN EN 60900

1000VAC

SKUPINA

558



Peremezõ
pofák

letek és erõs vágóél. Beépített rovátkolt peremezõ

j mögött. Tartós PVC biztonsági markolat.
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Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

150 mm (6”) -6860K 236
160 mm (63/8”)* -4820K 296
200 mm (8”)* -4840K 358
215 mm (81/2”) -6880K 304

Kle‰tû ‰típací se zahnu-
t˘mi ãelistmi izolované

Jsou vyrobeny ze speciálnû vybran˘ch ocelí. Konstrukce
rukojetí povlakovan˘ch dvûma materiály umoÏÀuje uÏiva-
teli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím.
Polypropylenové jádro zaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco
povrch z mûkkého termoplastu umoÏÀuje pohodlné uchopení.
Jsou zejména vhodné pro prostfiedí v˘robních linek, kde jsou
provádûny opakované ãinnosti. Dvakrát le‰tûná hlava a kloub.
Indukãnû kalené bfiity a r˘hované ãelisti
pro uchopení matic.

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

140 mm (51/2”) -4200K 438
160 mm (63/8”) -4210K 216
200 mm (8”) -4230K 230

Krimpovací
ãelisti

Celková Objednací kód Cena
délka SEN-558 Kã/ks

125 mm (5”) -4200K 96
150 mm (6”) -4210K 106
200 mm (8”) -4230K 130

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) -5020K 242
205 mm (8”) -5040K 260
205 mm (8”)* -5060K 286

Izolované
Dvakrát le‰tûná hlava a kloub. Indukãnû kalené bfiity a r˘hované
ãelisti pro uchopení matic. 

* Zahnuté ãelisti 

* Zahnuté ãelisti

VDC/IEC 900
DIN EN 60900

10000VACC

Kle‰tû ‰típací 
s dlouh˘mi ãelistmi

Chrom-vanadiová ocel prÛmyslové jakosti, chemicky ãernûné.
Jsou ideálnû vhodné pro tvarování smyãek na vodiãích pro svorky, 
manipulaci s vodiãi a tvarování pfiívodních vodiãÛ ve stísnûn˘ch 
prostorách. Zaoblené ãelisti uloÏené na kloubech 
s hladk˘m chodem mají kalené bfiity.
Laserovû vypalované znaãky. 
Rukojeti ze dvou materiálÛ.

Celková Objednací kód Cena
délka YMT-558 Kã/ks

125 mm (5”) -4180K 100
145 mm (53/4”) -4200K 116
160 mm (63/8”) -4210K 136
200 mm (8”) -4230K 144

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

140 mm (51/2”) -3200K 206
160 mm (63/8”) -3210K 214
200 mm (8”) -3230K 228

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) -3250K 242
200 mm (8”) -3260K 256

Kle‰tû ‰típací 
se zahnut˘mi ãelistmi

Chrom-vanadiová ocel, rukojeť s povlakem z pojeného
vinylu. Dvakrát leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené
břity. Rýhované čelisti se štípacími břity.

Kle‰tû ‰típací s krimpovacími ãelistmi
Chrom-vanadiová ocel, rukojeť s povlakem z pojeného vinylu. Dvakrát
leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity. Také se štípacími břity
a rýhovanými uchopovacími a krimpovacími 
čelistmi za hlavou.

Krimpovací
ãelisti

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ

edzett vágóél.

Kle‰tû ‰típací s dlouh˘mi 
ãelistmi Heavy Duty

Chrom-vanadiová ocel, rukojeť s ochranou proti sklouznutí 
ruky. Dvakrát leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity. 
Také se štípacími břity a rýhovanými  
krimpovacími čelistmi za hlavou.

Krimpovací
ãelisti

Kle‰tû ‰típací 
s dlouh˘mi ãelistmi

Standardní robustní kle‰tû vyrobené z chromvanadiové
oceli, s kartáãovan˘m povrchem. R˘hované ãelisti 
za hlavou. Velmi odolné proti opotfiebení.
S bezpeãnostními PVC rukojeÈmi
a boãními ‰típacími ãelistmi.
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Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) -4920K 276

Kle‰tû ‰típací 
s ploch˘mi ãelistmi 

Jsou vyrobeny ze speciálnû vybran˘ch ocelí. Konstrukce 
rukojetí povlakovan˘ch dvûma materiály umoÏÀuje uÏiva-
teli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypro-
pylenové jádro zaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco po-
vrch z mûkkého termo-plastu umoÏÀuje pohodlné uchopení.
Dvakrát le‰tûná hlava a kloub. Indukãnû kalené bfiity a r˘ho-
vané ãelisti pro uchopení matic.
Jsou zejména vhodné pro prostfiedí v˘robních linek,
kde jsou provádûny opakované ãinnosti. Pro zkrucování
a ‰típání drátÛ ve stavebním prÛmyslu. Vhodné zej-
ména pro manipulaci s tenk˘mi
materiály.

Kle‰tû elektrikáfiské na 
odizolování drátÛ

Rukojeť s povlakem z pojeného vinylu. 
Dvakrát leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity. 
Rýhované čelisti se štípacími břity.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) -3140K 384

RR˘̆hhoovvaannéé
ããeelliissttii

Kle‰tû s ploch˘mi ãelistmi
Ideální zejména pro práci s tenkými materiály. Rukojeť s povlakem 
z pojeného vinylu. Dvakrát leštěná hlava a kloub.
Indukčně kalené břity. Rýhované čelisti
se štípacími břity.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

140 mm (51/2”) -3020K 236
*160 mm (63/8”) -3050K 236

* R˘hované ãelisti

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-558 Kã/ks

120 mm (43/4”) 91 g -3150K 376

Kle‰tû montáÏní 
se ‰piãat˘mi ãelistmi

Rukojeť s povlakem z pojeného vinylu. 
Dvakrát leštěná hlava a kloub.
Indukčně kalené břity. 

Kle‰tû s dlouh˘mi kulat˘mi ãelistmi
Rukojeť s povlakem z pojeného vinylu. Dvakrát leštěná hlava a kloub.
Indukčně kalené břity. Kulaté ãelisti jsou vhodné pro tvarování smyãek
na vodiãích nebo tenk˘ch prouÏkÛ materiálu.

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) 142 g -3120K 238

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks SEN-558 Kã/ks

125 mm (5”) 170 g -4300K 98
150 mm (6”) 205 g -4320K 108
200 mm (8”) 270 g -4340K 134

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks SEN-558 Kã/ks

175 mm (7”) 180 g -4430K 160

Kle‰tû stranové ‰típací Heavy Duty
Chrom-vanadiová ocel se saténov˘m povrchem. 
Velmi pevné bezpeãnostní rukojeti 
s povlakem z PVC. 

Také se štípacími břity
a rýhovanými uchopovacími 
a krimpovacími čelistmi za hlavou.

Kle‰tû stranové 
‰típací na tvrdé materiály

Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. S profilovan˘mi 
rukojeÈmi z máãeného PVC na tvrdé dráty. 
Kalené bfiity.

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ



Kle‰tû stranové
‰típací

Rukojeť s povlakem z vinylu. Leštěná hlava a kloub.
Indukčně kalené břity. Vhodné pro práci ve stísnûném
prostoru. Ostfií ãelistí vyhnuté tak, aby umoÏnilo stfií-
hání ploch˘ch povrchÛ.

Kle‰tû stranové
‰típací

Chrom-vanadiová ocel prÛmyslové jakosti, chemicky ãernûno.
Kle‰tû jsou konstruovány pro vyvinutí max. síly v bodû
stfiihu a pro ‰típání tvrd˘ch drátÛ bez po‰kození bfiitÛ
a tedy k prodlouÏení Ïivotnosti bfiitÛ.
Rukojeti ze dvou materiálÛ.

Celková Objednací kód Cena
délka YMT-558 Kã/ks

130 mm (51/4”) -4300K 100
160 mm (61/4”) -4320K 118
185 mm (71/4”) -4340K 138

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

145 mm (53/4”) -5080K 266
160 mm (63/8”) -5100K 324
205 mm (8”) -5120K 342

Kle‰tû izolované
Leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity.

1000VAC
VDC/IEC 900
DIN EN 60900

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

140 mm (51/2”) -4300K 210
160 mm (63/

8”) -4320K 216
180 mm (7”) -4330K 300

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) -3410K 278
180 mm (7”) -3430K 322

Kle‰tû stranové ‰típací silové
Chrom-vanadiová ocel, rukojeť s povlakem z vinylu. 
Leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity.

Kle‰tû stranové ‰típací Heavy Duty
Ergonomicky tvarované protiskluzové rukojeti.
Leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

125 mm (5”) -6900K 242
165 mm (61/2”) -6920K 264

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

130 mm (51/4”) -3300K 208
160 mm (63/8”) -3320K 214
180 mm (7”) -3330K 286

Kle‰tû stranové ‰típací 
izolované Pro-Torq

Jsou vyrobeny ze speciálnû vybran˘ch ocelí. Konstrukce
rukojeti povlakované dvûma materiály zajistí pohodlí
a protiskluzov˘ povrch. Polypropylenové jádro zaruãuje
pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termo-
plastu umoÏÀuje pohodlné a neklouzavé uchopení.
Jsou zejména vhodné pro prostfiedí v˘robních linek,
kde jsou provádûny opakované ãinnosti.
Le‰tûná hlava a kloub. Indukãnû kalené bfiity. 
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Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-558 Kã/ks

200 mm 270 g -3600K 484

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks KEN-558 Kã/ks

155 mm (6”) 166 g -3590K 250

Kle‰tû na odizolování drátÛ Heavy Duty
Víceúãelov˘ nástroj s ãelistmi z legované oceli. Vhodn˘ pro stahování
izolace, ‰típání a krimpování v‰ech typÛ drátÛ. Automatick˘ stahovaã
izolace. Krimpování:  neizolované svorky 1.5, 2.5 a 4 - 6 mm
(12 - 10, 22 - 18 a 16 - 14 AWG). Krimpování:  izolované svorky
1.5, 2.5 a 6 mm (10 - 22 AWG). 
Rozsah prÛmûrÛ drátÛ:
0.13 - 6.0 mm.

Kle‰tû na stahování izolace kabelÛ
Rukojeti s povlakem z pojeného vinylu. Dvakrát leštěná
hlava a kloub. Indukčně kalené břity. Mosazn˘ stavûcí
‰roub. Polohu ãelistí je moÏno kdykoliv nastavit pro doko-
nalé stahování izolace.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) -5200K 260

Kle‰tû na stahování 
izolace kabelÛ Pro-Torq

Jsou vyrobeny ze speciálnû vybran˘ch ocelí. Konstrukce
rukojeti povlakované dvûma materiály umoÏÀuje uÏivateli
vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropyle-
nové jádro zaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch
z mûkkého termoplastu umoÏÀuje pohodlné uchopení.
Jsou zejména vhodné pro prostfiedí v˘robních linek,
kde jsou provádûny opakované ãinnosti.
Le‰tûná hlava a kloub a indukãnû
kalené bfiity.

10000VAC VDC/IEC 900
DIN EN 60900

Celková Hmotnost Objednací kód Cena
délka 1 ks SEN-558 Kã/ks

150 mm (6”) 190 g -4630K 100
200 mm (8”) 250 g -4640K 128
255 mm (10”) 405 g -4650K 148

Kle‰tû 
instalatérské

Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli s chromovan˘m 
povrchem. âelisti s profilovan˘mi konci z máãené pryÏe. 
R˘hované rovinné ãelisti pro ploché obrobky a zakfiive-
né ãelisti pro matice, trubky apod. Dvoupolohov˘ kloub
umoÏÀuje pouÏití na ‰irok˘ rozsah prÛmûrÛ.   

Celková Rozevfiení Hmotnost Objednací kód Cena
délka ãelistí 1 ks KEN-558 Kã/ks

165 mm 50 mm 180 g -8960K 328
Pár odpovídajících ãelistí 10 g -8970K 82

Kle‰tû instalatérské 
s nylonov˘mi ãelistmi

Tûlo z kalené oceli, v˘mûnné nylonové ãelisti a rukojeti s povlakem 
z pojeného vinylu. Pro pouÏití na jemné nebo dokonãené komponenty,
na nichÏ by normální ocelové ãelisti zanechávaly stopy, nebo by je
po‰kodily. Dvoupolohov˘ kloub umoÏÀuje pouÏití na ‰irokém rozsahu
prÛmûrÛ.  R˘hované rovinné ãelisti jsou urãeny pro práci s ploch˘mi
obrobky a zakfiivené ãelisti pro uchopování matic, trubek apod.  

Mûkké
ãelisti

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

170 mm (7”) -4900K 320

Kle‰tû na stahování izolace kabelÛ Pro-Torq
Jsou vyrobeny ze speciálnû vybran˘ch ocelí. Konstrukce rukojeti
povlakované dvûma materiály umoÏÀuje uÏivateli vyvinout maximální
sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaruãuje pevnost
a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoÏÀuje poho-
dlné a uchopení. Dvakrát le‰tûná hlava a kloub a indukãnû kalené bfiity,
r˘hované rovinné ãelisti a zakfiivené ãelisti.
Také s kalenými bočními 
štípacími břity. 

Jsou zejména vhodné pro prostfiedí 
v˘robních linek, kde jsou provádûny 
opakované ãinnosti.

Strana 418 VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007

KK
llee

‰‰
ttûû

SKUPINA

558 KLE·Tù

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ



SStrana 419VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2007

KLE·Tù
SKUPINA

558
KK

ll ee
‰‰
tt ûû

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

150 mm (6”) -3730K 278
180 mm (7”) -3740K 262
200 mm (8”) -3760K 268

Kle‰tû tesafiské
Jsou vhodné pro snadné
vytahování hfiebíkÛ, cvoãkÛ a
pod. Rukojeti s povlakem 
z pojeného vinylu. Leštěná
hlava a kloub. Indukčně
kalené břity.

Kle‰tû na dráty
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, mají brou‰enou a le‰tûnou hlavu.
Pfiíãnû dráÏkované ãelisti se ‰típaãem drátu. Urãeny pro upevÀovací prvky
elektrické instalace a elektrické
konektory.

Délka Objednací kód Cena
KEN-558 Kã/ks

200 mm (8”) -3900K 662
250 mm (10”) -3920K 700

Kle‰tû na plot
Tûlo z chrom-vanadiové oceli, bezpeãné protiskluzové ergonomické
rukojeti. Le‰tûná hlava a kloub, indukãnû kalené bfiity.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

270 mm (101/2”) -3720K 426

Kle‰tû na elektroniku
âelisti z brou‰ené uhlíkové oceli. OdpruÏené ru-
kojeti s mûkk˘m povlakem. Ocelová talífiová
pruÏina. Nezkosené bfiity pro úrovÀové
stfiíhání. 
Le‰tûná hlava. 
DokáÏou pfiestfiihnout 
mûdûn˘ drát do 
prÛmûru 14 AWG 
(Ømax = 1,6 mm).

Typ Délka Objednací kód Cena
rukojeti (mm) KEN-558 Kã/ks

Standard 130 -4060K 216

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

270 mm (101/2”) -3800K 692

Kle‰tû otoãné dûrovací

Standardní
K vytváfiení dûr o prÛmûru  
2, 2.5, 3, 3.5, 4 a 4.5 mm v fiadû mate-
riálÛ, jako jsou napfi. kartón, PVC apod.
Tûlo z kalené oceli s trvanliv˘m epo-
xidov˘m povlakem. Hrany ‰esti
prostfiihovacích bfiitÛ jsou indu-
kãnû kalené. Tvarované
plastové rukojeti.

ZátûÏové 
K vytváfiení dûr o prÛmûru 2, 2.5, 3, 3.5, 4 a 4.5 mm v fiadû materiálÛ,
jako jsou napfi. kartón, PVC apod. Tûlo z kalené oceli s trvanliv˘m
epoxidov˘m povlakem. Hrany ‰esti prostfiihovacích bfiitÛ jsou indukãnû
kalené.  Pákov˘ mechanizmus sniÏuje potfiebnou sílu o 70%.
Bezpeãné protiskluzové ergonomické
rukojeti. 

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

250 mm (10”) -3780K 360

Celková Objednací kód Cena
Délka KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) -3620K 832

Kle‰tû ‰típací
Rukojeť s povlakem z pojeného vinylu, leštěná hlava a kloub.
Indukčně kalené břity. Díky své robustní konstrukci jsou tyto kle‰tû
vhodné pro zkrucování a ‰típání
drátÛ ve stavebním
prÛmyslu.

Kle‰tû ‰típací na ocelová lanka a dráty
Tvarované ocelové rukojeti s vinylov˘m povlakem. Robustní ãelisti z kalené
a temperované vysokouhlíkové oceli mají le‰tûn˘ povrch. 
Snadné ovládání kle‰tí jednou 
rukou díky zámku
odpruÏen˘ch ãelistí 
v uzavfiené poloze. 

Max. prÛmûry: 
drátûná lanka: 4.8 mm, 
pruÏinov˘ drát: 1.5 mm.

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-558 Kã/ks

150 mm (6”) -5700K 318

Kle‰tû ‰típací 
Pro-Torq

Jsou vyrobeny ze speciálnû vybran˘ch ocelí. Konstrukce rukojetí
povlakovan˘ch dvûma materiály umoÏÀuje uÏivateli vyvinout ma-
ximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaruãuje
pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu
umoÏÀuje pohodlné uchopení.
Le‰tûná hlava a kloub, indu-
kãnû kalené bfiity. 
Pro kroucení 
a ‰típání drátÛ 
ve stavebním 
prÛmyslu.

Celková Objednací kód Cena
délka KEN-558 Kã/ks

160 mm (63/8”) -4860K 300
200 mm (8”) -4880K 344

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ
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Kle‰tû na kabely
Pro stfiíhání mûdûn˘ch kabelÛ, plastov˘ch trubek, dfievûn˘ch hmoÏdinek, lanov˘ch Ïil
a podobn˘ch materiálÛ do prÛmûru 10 mm. Pfiesnû brou‰ené a ãelisti z kalené
nerezové oceli o tvrdosti 50~54 HRC. Lehké polypropylénové rukojeti
s pruÏinou, snadno dosaÏitelná tlaãítková západka pro ovládání jak
pravou tak levou rukou.   Celková délka: 165 mm (61/2”).
Max. stfiíhan˘ prÛmûr: 10 mm (3/8”).

Max. stfiíhan˘ Délka Objednací kód Cena
prÛmûr (mm) KEN-558 Kã/ks

10 mm 165 mm -5640K 210

Ráãnové kle‰tû na kabely
Jsou vyrobeny z oceli s vysokou pevností v tahu. Pro stfiihání mûdûn˘ch,
hliníkov˘ch a víceÏilov˘ch kabelÛ. Dokonale kalené bfiity 
vytváfiejí fiezy bez otfiepÛ. 
Pákov˘ mechanizmus a mûkké profilované ãelisti 
umoÏÀují dosáhnout maximální úãinnost. 

Max. stfiíhan˘ Objednací kód Cena
prÛmûr KEN-558 Kã/ks
32 mm -8200K 3000

Náhradní bfiity KEN-567-5500K 902

Kle‰tû na kabely Heavy Duty
Pro stfiíhání hliníkov˘ch a mûdûn˘ch kabelÛ s vyuÏitím stfiihacích ãelistí.
Vyrobeny ze zápustkovû kované oceli. Rukojeti mají povlak
z máãeného PVC. Maximální prÛfiez stfiíhaného
drátu 60 mm2.

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-558 Kã/ks
190 -5650K 350
200 -5680K 436

Kle‰tû  
na kabely

âelisti jsou vyrobeny ze zápustkovû kované jemnozrnné
legované oceli. Bfiity jsou indukãnû kalené. 
Robustní temperované rukojeti. 
Pro stfiíhání mûdûn˘ch kabelÛ
o prÛmûru max. 10 mm.

Délka Objednací kód Cena
(mm) KEN-558 Kã/ks

255 -8220K 542

Maxx.
stfiíhan˘ Ø
10  mm

Maxx.
stfiíhhan˘ Ø
32  mm

Max.
stfiííhan˘ Ø
60  mm2

Max.
stfiíhan˘ Ø
10  mm
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âíslo Poãet Objednací kód Cena
modelu funkcí SEN-558 Kã/ks

MTM610 10 -5010K 168

âíslo Poãet Objednací kód Cena
modelu funkcí SEN-558 Kã/ks

MTS1016 16 -5040K 410

âíslo Poãet Objednací kód Cena
modelu funkcí SEN-558 Kã/ks

MTP813 13 -5020K 262

âíslo Poãet Objednací kód Cena
modelu funkcí SEN-558 Kã/ks

MTS1015 15 -5030K 282

Náfiadí   
multifunkãní

·iroká fiada skládacích kle‰tí s ãelistmi ve stylu ‘kapesního noÏe’. Jejich
funkce jsou: nÛÏ, otviraã lahví/konzerv, pilníky na kov/dfievo (s jedním
nebo dvûma seky), ‰roubováky, dláta, pilové listy, pravítko, oh˘baãe
drátÛ, odstraÀovaãe ‰upin, odstraÀovaã háãkÛ apod. Pro techniky
údrÏby, domácí kutily a rybáfie. Vyrobeny z oceli nejlep‰í kvality.

6 ãepelí
10 funkcí

MTM610: 
Celá konstrukce z nerezové oceli, kle‰tû s pruÏinou, snadno otvíratelné noÏe.
Malé rozmûry po sloÏení: 20 x 70 mm.
Celkové rozmûry kle‰tí: 105 x 320 mm.
Funkce:
mini nÛÏ se ‰piãkou, 35 mm,
ploch˘ ‰roubovák 5 x 25 mm,
otvíraã lahví s 2 mm ploch˘m nástavcem,
ploch˘ pilník s jedním/dvûma seky 
s odstraÀovaãem háãkÛ,
odjehlovaã 35 mm,
otvíraã konzerv,
kle‰tû s dráÏkovan˘mi ãelistmi,
‰típací ãelisti na dráty,
otvírací mechanizmus s pruÏinou,
krouÏek na klíãe.

MTS1016: 10 ãepelí - 16 funkcí
Konstrukce z nerezové oceli, snadno otvíratelné noÏe.
Malé rozmûry po sloÏení: 30 x 115 mm.
Celkové rozmûry kle‰tí: 55 x 180 mm
Funkce:
NÛÏ se zoubkovan˘m bfiitem 55 mm 
a s dlátovou ãepelí 8 mm,
ãepel na dfievo 60 mm s odstraÀovaãem háãkÛ,
nÛÏ 65 mm se ‰piãkou,
ploch˘ ‰roubovák 5 x 22 mm ,
ploch˘ ‰roubovák 7 mm s otvíraãem lahví,
ploch˘ ‰roubovák 2 x 25 mm,
ploch˘ pilník s jedním/dvûma seky 70 mm,
jehla/prÛbojník 25 mm, 
kfiíÏov˘ ‰roubovák ã. 4 x 4 mm,
otvíraã konzerv,
dlouhé kle‰tû s dráÏkovan˘mi ãelistmi,
boãní ‰típací kle‰tû.

MTS1015: 10 ãepelí - 15 funkcí
Konstrukce z nerezové oceli, snadno otvíratelné noÏe.
Malé rozmûry po sloÏení: 25 x 100 mm,
Celkové rozmûry kle‰tí: 50 x 163 mm,
Funkce:
nÛÏ 60 mm,
nÛÏ se zoubkovan˘m bfiitem 60 mm,
nástavec ‰roubováku 5 x 22 mm,
nástavec ‰roubováku 7 x 25 mm,
ploch˘ ‰roubovák 2 x 20 mm, 
jehla/prÛbojník 25 mm,
pilník s jedním/dvûma seky 65 mm,
kfiíÏov˘ ‰roubovák ã. 0 x 25 mm,
pravítko s palcovou stupnicí,
s odstraÀovaãem ‰upin
a odstraÀovaãem háãku,
otvíraã konzerv,
dlouhé kle‰tû s rovn˘mi
a zakfiiven˘mi dráÏkovan˘mi ãelistmi,
boãní ‰típací kle‰tû.

MTP813: 8 ãepelí - 13 funkcí
Konstrukce a noÏe z nerezové oceli,
vnûj‰í tûlo z plastu. Snadno otevíratelné
noÏe. 
Malé rozmûry po sloÏení: 30 x 100 mm.
Celkové rozmûry kle‰tí: 60 x 160 mm.
Funkce:
nÛÏ 60 mm se ‰piãkou,
ploch˘ ‰roubovák 7.5 x 25 mm,
ploch˘ ‰roubovák 5 x 22 mm,
ploch˘ ‰roubovák 2 x 20 mm,
jehla/prÛbojník 25 mm,
kfiíÏov˘ ‰roubovák ã. 0 x 25 mm,
pravítko s palcovou stupnicí 
s odstraÀovaãem ‰upin a háãkÛ,
otvíraã konzerv,
dlouhé kle‰tû s rovn˘mi a zakfiiven˘mi
dráÏkovan˘mi ãelistmi,
boãní ‰típací kle‰tû.

8 ãepelí
13 funkcí

10 ãepelí
15 funkcí

6 ãepelí
16 funkcí
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Kle‰tû   a ‰típaãky
pro elektronické obvody

Jsou vyrobeny z kvalitní chrom-vanadiové oceli. Mají ãelisti s brou‰en˘m
povrchem a rukojeti z pojeného vinylu pro pohodlí uÏivatele a pfiesné
ovládání. Jsou urãeny pro jemnou a pfiesnou práci 
v nepfietrÏit˘ch provozech. Vratná pruÏina 
vÏdy zajistí rychlé otevfiení ãelistí.

Celková délka: 120 mm.

âepov˘ kloub 
RozloÏí napûtí na obû strany kaÏdé
ãelisti a tak zabrání ‘kroucení’ kle‰tí.

Funkce
vratné
pruÏiny

Celková Objednací kód CenaTyp
délka KEN-558 Kã/ks

Ploché ãelisti 120 mm -7600K 840
Kulaté ãelisti 120 mm -7610K 840

·piãaté zahnuté ãelisti 120 mm -7620K 926
·piãaté ãelisti 120 mm -7630K 840

·piãaté ãelisti - jedin  ̆kloub 120 mm -7330K 558
Stranové ‰típací ãelisti 120 mm -7640K 984

âelní ‰típací ãelisti 120 mm -7650K 1148
·ikmé ãelisti 120 mm -7660K 1090

Celková Objednací kód CenaTyp
délka KEN-558 Kã/ks

Ploché ãelisti 120 mm -2560K 138
Dlouhé ãelisti 120 mm -2530K 134
Zahnuté ãelisti 120 mm -2520K 138
Jehlové ãelisti 120 mm -2510K 202

Stranové ‰típací ãelisti 120 mm -2540K 134
âelní ‰típací ãelisti 120 mm -2550K 138

Dlouhé jehlové ãelisti 180 mm -2610K 202

Boãní âelní Hlavapohled pohled

Funkce
vratné
pruÏiny

Rukojeti z pûnového materiálu zaruãují bezpeãné
drÏení pro pohodlí uÏivatele a bezpeãné ovládání.

Dlouhé jehlové ãelisti

âelní 
‰típací 
ãelisti

Stranové ‰típací
ãelisti

Jehlové ãelisti

Zahnuté ãelisti

Dlouhé ãelisti

Ploché ãelisti

Boãní âelní Hlavapohled pohled

·ikmé 
ãelisti

âelní 
‰típací 
ãelisti

Stranové ‰típací
ãelisti

·piãaté ãelisti

·piãaté zahnuté
ãelisti

Kulaté ãelisti

Ploché ãelisti

Kle‰tû  a ‰típaãky z nerezové oceli
Jsou vyrobeny z tepelnû zpracované nerezové oceli. 
Tvrdost: kle‰tû: 42 - 45 HRC; ‰típaãky: 45 - 48 HRC. 
Jsou urãeny pro jemnou a pfiesnou práci v nepfie-
trÏit˘ch provozech. S mûkk˘mi rukojeÈmi z pûno-
vého materiálu, které umoÏÀují pohodlné
a bezpeãné drÏení.  Vratná pruÏina vÏdy
zajistí rychlé otevfiení ãelistí.

Celková Objednací kód CenaTyp
délka KEN-558 Kã/ks

Ploché ãelisti 130 mm -9120K 240
Zahnuté ãelisti 140 mm -9160K 274
Dlouhé ãelisti 130 mm -9130K 240
Jehlové ãelisti 140 mm -9150K 256

Stranové ‰típací ãelisti Micro 110 mm -9060K 248
Stranové ‰típací ãelisti 115 mm -9080K 248

Boãní âelní Hlavapohled pohled

·típaci 
kle‰tû  

·típaci kle‰tû  
Micro

Jehlové ãelisti

Dlouhé ãelisti

Zahnuté ãelisti

Ploché ãelisti

Kle‰tû ESD miniaturní 
Pro-Torq

Antistatické rukojeti bezpeãnû odvedou kaÏd˘ elektrostatick˘ 
náboj a tak sníÏí riziko po‰kození citliv˘ch obvodÛ. Konstruk-
ce rukojetí povlakovan˘ch dvûma materiály umoÏ-
Àuje uÏivateli vyvinout maximální sílu s mini-
málním úsilím. Polypropylenové jádro zaru-
ãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch
z mûkkého termoplastu umoÏÀuje 
pohodlné uchopení.

âelisti ze dvou materiálÛ
Electro Static Dissipative

= bezpeãné odvedení
elektrostatického náboje

Vratná pruÏina
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Celková Objednací kód CenaTyp
délka KEN-558 Kã/ks

Ploché ãelisti 130 mm -1210K 240
Zahnuté ãelisti 120 mm -1230K 254
Dlouhé ãelisti 130 mm -1240K 240
Jehlové ãelisti 150 mm -1220K 254

Stranové ‰típací ãelisti 110 mm -1250K 244
âelní ‰típací ãelisti 110 mm -1260K 250

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-558 Kã/ks
6 -1300K 1596

Boãní âelní Hlavapohled pohled

âeelní ‰típací ãelisti

Funkce vratné pruÏiny
Pro rychlou sériovou práci.

Stranové ‰típací
ãelisti

Jehlové ãelisti

Dlouhé ãelisti

Zahnuté ãelisti

Ploché ãelisti

Kle‰tû miniaturní 
Pro-Torq

Konstrukce rukojetí povlakovan˘ch dvûma materiály umoÏÀuje
uÏivateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím.
Polypropylenové jádro zaruãuje pevnost a Ïivotnost, 
zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoÏ-
Àuje pohodlné uchopení. Jsou vyrobeny
z vysoce kvalitní chrom-niklové oceli
a mají indukãnû kalené a brou‰ené
bfiity. Jsou urãeny pro jemnou
a pfiesnou práci v nepfietrÏit˘ch
provozech. 

Celková Objednací kód CenaTyp
délka KEN-558 Kã/ks

Ploché ãelisti 130 mm -1010K 254
Zahnuté ãelisti 120 mm -1030K 266
Dlouhé ãelisti 130 mm -1040K 228
Jehlové ãelisti 150 mm -1020K 230

Stranové ‰típací ãelisti 110 mm -1050K 228
âelní ‰típací ãelisti 110 mm -1060K 230

Sada kle‰tí
Dodáváme v mûkkém pouzdfie
se zipem a s pruÏn˘mi poutky
pro bezpeãné uchycení kle‰tí
a ‰típaãek.

Obsah:
1 x Ploché ãelisti - 130 mm
1 x Zahnuté ãelisti - 120 mm
1 x Dlouhé ãelisti - 130 mm
1 x Jehlové ãelisti - 150 mm
1 x Stran. ‰típací ãelisti - 110 mm
1 x âelní ‰típací ãelisti - 110 mm.

Kle‰tû 
miniaturní

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-niklové oceli a mají
indukãnû kalené a brou‰ené bfiity. Rukojeti s dvojím povlakem 
z máãeného PVC zaruãují pfiesné ovládání. Kle‰tû jsou urãeny
pro jemnou a pfiesnou práci v nepfietrÏit˘ch 
provozech. Vratná pruÏina vÏdy zajistí 
rychlé otevfiení ãelistí.

Funkce vratné pruÏiny
Pro rychlou sériovou práci.

Boãní âelní Hlavapohled pohled

âelní ‰típací ãelisti

Stranové ‰típací
ãelisti

Jehlové ãelisti

Dlouhé ãelisti

Zahnuté ãelisti

Ploché ãelisti

Rukojeti z dvojího materiálu Rukojeti z máãeného PVC

Sada kle‰tí
Dodáváme v mûkkém pouzdfie
se zipem a s pruÏn˘mi poutky
pro bezpeãné uchycení kle‰tí 
a ‰típaãek.

Obsah:
1 x Ploché ãelisti - 130 mm
1 x Zahnuté ãelisti - 120 mm
1 x Dlouhé ãelisti - 130 mm
1 x Jehlové ãelisti - 150 mm
1 x Stranové ‰típací ãelisti - 110 mm
1 x âelní ‰típací ãelisti - 110 mm.

Poãet Objednací kód Cena
ks KEN-558 Kã/ks
6 -1100K 1482
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Vnnûj‰í - ãelisti zahnuté o 90°

Kle‰tû na pojistné 
krouÏky 

Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové kalené
a temperované oceli prÛmyslové kvality.
Rukojeti s povlakem PVC. 
Vinutá vratná pruÏina
pro ulehãení práce.
Vnûj‰í - pfiímé ãelisti

Vnitfiní - pfiímé ãelisti

Vnitfiní - ãelisti zahnuté o 90°

Náhradní Pro Objednací kód Cena
ãelisti typ KEN-567 Kã/ks
Pfiímá 165 - -3820K 164

Zahnutá 300 -3840K 164

Ø krouÏkÛ Délka Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-558 Kã/ks

10 - 25 125 -6520K 178
10 - 40 175 -6570K 196
32 - 80 250 -6620K 350

Ø krouÏkÛ Délka Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-558 Kã/ks

10 - 25 125 -6530K 178
10 - 40 175 -6580K 202
32 - 80 250 -6630K 348

Ø krouÏkÛ Délka Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-558 Kã/ks

10 - 25 125 -6500K 178
12 - 65 175 -6550K 196
32 - 80 250 -6600K 348

Typ âelist Ø krouÏkÛ Objednací kód Cena
(mm) KEN-558 Kã/ks

Standardní Pfiímá 85 - 165 -6650K 602
Zahnutá 90° 85 - 165 -6660K 588

S ráãnou Pfiímá 165 - 300 -6700K 1850
Zahnutá 90° 165 - 300 -6710K 1850

Ø krouÏkÛ Délka Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-558 Kã/ks

10 - 25 125 -6510K 178
12 - 65 175 -6560K 200
32 - 80 250 -6610K 350

Kle‰tû na pojistné krouÏky 
Kle‰tû na vnitfiní/vnûj‰í pojistné krouÏky. Povrch s povlakem z prá‰-
kového kovu. Pozinkované hroty a aretaãní páka. Elektricky
izolované rukojeti.

Celková délka
Standardní typ: 300 mm (12”).
Typ s ráãnou: 510 mm (20”).

Vnûj‰í: Ø krouÏkÛ 165 - 300 mm 
Kle‰tû na vnitfiní/vnûj‰í pojistné krouÏky.
Povrch s povlakem z prá‰kového laku.
Pozinkované hroty a aretaãní páka.
Elektricky izolované rukojeti.

Celková délka
Standardní typ: 300 mm (12”).
Typ s ráãnou: 510 mm (20”).

Typ âelist Ø krouÏkÛ Objednací kód Cena
(mm) KEN-558 Kã/ks

Standardní Pfiímá 85 - 165 -6670K 588
Zahnutá 90° 85 - 165 -6680K 588

S ráãnou Pfiímá 165 - 300 -6720K 1850
Zahnutá 90° 165 - 300 -6730K 1850
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Sada 6 kle‰tí na pojistné krouÏky s pfiím˘mi a zahnut˘mi ãelistmi
Obsahuje po 1 typu a velikosti uveden˘ch v˘‰e. 
Dodáváme v plastovém kuffiíku.

Ø krouÏkÛ Délka Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-558 Kã/ks

10 - 18 150 -5880K 204
12 - 25 150 -5900K 202
18 - 48 210 -5920K 224

45° Zahnuté ãelisti

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks KEN-558 Kã/ks

6 Viz v˘‰e -5930K 1426

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks KEN-558 Kã/ks

4 Viz v˘‰e -6750K 220

Sada kle‰tí na pojistné krouÏky s vymûniteln˘mi hlavami
Sada 4 ks kle‰tí na pojistné krouÏky - ‰est nástrojÛ v jednom. 
Vnitfiní a vnûj‰í, 0°, 45° a 90°. 
Celková délka: 165 mm (61/2”). PrÛmûr krouÏkÛ: 10 - 50 mm (3/8” - 2”).

Poãet Obsah Objednací kód Cena
ks KEN-558 Kã/ks

4 Viz v˘‰e -6090K 932

Sada 4 kle‰tí s pfiím˘mi ãelistmi na vnitfiní a vnûj‰í pojistné krouÏky
Dodáváme v plastovém kuffiíku.
Obsah: po 1 ks následujících kle‰tí:
Vnûj‰í, pfiímé ãelisti, 10 - 25 mm a 19 - 40 mm.
Vnitfiní, pfiímé ãelisti, 10 - 25 mm a 12 - 65 mm. 

Kle‰tû  
Pro-Torq

Jsou vyrobeny ze speciálnû vybran˘ch ocelí. Konstrukce rukojetí
povlakovan˘ch dvûma materiály umoÏÀuje uÏivateli vyvinout ma-
ximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaruãuje 
pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu
umoÏÀuje pohodlné  uchopení. Le‰tûná hlava a kloub, indukãnû
kalené bfiity. Zejména vhodné pro v˘robní linky s velk˘m mnoÏ-
stvím opakovan˘ch ãinností.
Kle‰tû na pojistné krouÏky s pfiím˘mi ãelistmi
s pruÏinou - vnitfiní

Ø krouÏkÛ Celková Objednací kód Cena
(mm) délka KEN-558 Kã/ks

10 - 25 150 -6060K 198
19 - 40 170 -6080K 220

Kle‰tû na pojistné krouÏky s pfiím˘mi 
ãelistmi - vnûj‰í

Ø krouÏkÛ Celková Objednací kód Cena
(mm) délka KEN-558 Kã/ks

10 - 25 150 -6050K 198
12 - 65 170 -6070K 220

Kle‰tû na pojistné krouÏky 
stavitelné

Tyto kle‰tû s pfiím˘mi a zahnut˘mi ãelistmi lze pouÏít ke
vkládání a odstraÀování vnitfiních i vnûj‰ích pojistn˘ch
krouÏkÛ. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní uhlíkové oceli.
Mají pohodlné izolované rukojeti. 

Pfiímé ãelisti

DUAL
MATERIAL

Ø krouÏkÛ Délka Objednací kód Cena
(mm) (mm) KEN-558 Kã/ks

10 - 18 150 -5870K 204
12 - 25 150 -5890K 202
18 - 48 210 -5910K 224

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ

RUKOJETI
ZE DVOU

MATERIÁLÒ




