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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

nr szerokość 5015 5010 rozpiętość głębokość rozstaw średnica powierzchnia cięzar
zam. szczęk szczęk mocowania otworów otworów kowadełka

mm mm mm mm mm mm kg

Imadła

Wykonanie: Masywne, mocne, wykonane z wytrzymałego żeliwa, otwierające się do tyłu.
Najwyższa precyzja zaciskania dzięki długiej i bardzo dokładnej prowadnicy pryzmatycznej.
Zakryta śruba pociągowa z gwintem trapezowym zabezpieczona przed zanieczyszczeniami,
wymienne i odwracalne stalowe wkładki szczękowe, dodatkowe szczęki do zaciskania rur. 
Wysoka gładkość kowadełka.

Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie dzięki wytrzymałej budowie i precyzyjnemu zaciskowi.

0100 100 12,5 140 84
0125 125 24,0 180 88
0150 150 41,0 280 98

nr szerokość 5004 cięzar rozpiętość głębokość
zam. szczęk szczęk mocowania

mm kg mm mm

Precyzyjne imadło równoległe Leinen Junior

Wykonanie: Automatyczna regulacja wysokości do maksymalnie 215 mm. Amortyzator gazowy
umożliwia poziomą i pionową regulację do dowolnej wysokości jak również obrót o 360°.
 Przeznaczone do precyzyjnego imadła równoległego (nr zam. 5004).
Dostarczane bez śrub mocujących.

0100 100 9,0
0125 125 10,0
0150 150 11,0

nr szerokość szczęk 5005 cięzar
zam. mm kg

Przyrządy do regulacji wysokości

Wykonanie: Odkuwana ze stali, umożliwia bezstopniowy obrót imadła, blokowanie pozycji przy
pomocy śruby zaciskowej. Do imadła równoległego (nr zam. 5010 i 5015).

Zastosowanie: Do obrotu imadła o 360°.

0125 125
0135 135
0150 150

nr szerokość ropiętości szczęk 5006
zam. mm

Podstawa obrotowa do imadła

Wykonanie: Całe ze stali, kute, hartowane powierzchniowo, szczęki ryflowane (rowkowane),
 hartowane indukcyjnie (HRC 52–58), otwierające się do przodu. Kowadełko do kucia 
i prostowania. Śruba pociągowa i regulowana prowadnica zabezpieczone przed zabrudzeniami.

0115 115 140 70 102 13,5 45 x 63 7,8
0125 125 160 75 113 13,5 50 x 70 9,4
0135 135 170 85 120 16,0 57 x 75 14,0
0150 150 190 100 137 16,0 65 x 80 18,5

Imadło równoległe

Z uchwytem do zaciskania rur wymiennych i wychylnych (nr zam. 5028 i 5029).

5015

5015

Z przyspawanymi szczękami do zaciskania rur.

5010

5010

113,00
124,00
150,50
169,00

(500)

121,50
132,50
161,00
180,00

(500)

38,20
39,50
43,10
(500)

158,00
184,00
299,00

(501)

192,50
192,50
192,50

(501)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Imadła

0100 100* 116 66 90 11,5 64 x  61 5,5
0120 120 150 82 113 13,5 75 x  75 9,5
0140 140 176 98 145 15,0 95 x  90 16,5
0160 160 225 117 145 15,0 122 x 110 23,5
0180 180 225 117 145 15,0 122 x 110 24,0

nr szerokość 5013 rozpiętość głębokość rozstaw średnica powierzchnia cięzar
zam. szczęk szczęk mocowania otworów otworów kowadełka

mm mm mm mm mm mm kg

Imadło równoległe

0120 120 150 82 113 13,5 75 x  75 10,0
0140 140 176 98 145 15,0 95 x  90 17,2
0160 160 225 117 145 15,0 122 x 110 24,3

nr szerokość 5014 rozpiętość głębokość rozstaw średnica powierzchnia cięzar
zam. szczęk szczęk mocowania otworów otworów kowadełka

mm mm mm mm mm mm kg

Imadło równoległe

Wykonanie: Odkuwane ze stali, bezstopniowa blokada dzięki śrubie mocującej.

Zastosowanie: Do imadeł równoległych (nr zam. 5013 i 5014). 
Do obracania imadeł o 360°.

0100 100
0120 120
0140 140
0160 160
0180 180

nr szerokość rozpiętości szczęk 5021
zam. mm

Podstawa obrotowa do imadeł

Wykonanie: Odkuwany ze stali.

Zastosowanie: Do imadeł równoległych (nr zam. 5013 i 5014).
Do mocowania na stołach warsztatowych, bez wiercenia.

0100 100
0120 120

nr szerokość rozpiętości szczęk 5018
zam. mm

Zaciskacz śrubowy do imadeł 

Wykonanie: Odkuwka matrycowa ze stali, z bardzo dużym kowadełkiem i wysoko
 umieszczonymi szczękami, dającymi dużą głebokość mocowania. Szczęki i gładź kowadełka
hartowane indukcyjnie (HRC 52–58). Kowadełko do prostowania i kucia. Otwierane do przodu.
Regulowana centralna prowadnica z podziałką zapewnia precyzyjne ustawianie. 
Z uchwytem do mocowania szczęk do rur wychylnych i wymiennych (nr zam. 5028 i 5029).

Wykonanie: Odkuwka matrycowa ze stali, z bardzo dużym kowadełkiem i wysoko
 umieszczonymi szczękami, dającymi dużą głebokość mocowania. Szczęki i gładź kowadełka
hartowane indukcyjnie (HRC 52–58). Kowadełko do prostowania i kucia. Otwierane do przodu.
Regulowana centralna prowadnica z podziałką zapewnia precyzyjne ustawianie. 
Ze spawanymi szczękami do zaciskania rur.

102,50
120,50
162,50
202,00
234,00

(500)

133,50
178,00
219,00

(500)

36,30
41,10
45,80
50,00
51,70
(500)

49,70
49,70
(500)

* Bez mocowania do szczęk ochronnych.
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Imadła

Wykonanie: Do imadeł równoległych (nr zam. 5013 i 5014).

Zastosowanie: Regulacja wysokości do 240 mm i możliwość obrotu
o 360° pozwalają na jednoczesną regulację w pionie i w poziomie.

0100 100 8,8 –
0120 120 9,1 8,9
0140 140 9,4 9,0
0160 160 9,4 9,1
0180 180 9,4 –

nr szerokość 5031 5032 cięzar kg
zam. ropiętości szczęk

mm 5031 5032

Przyrządy do regulacji wysokości

Automatyczny dzięki sprężynie gazowej.5031

Mechaniczny poprzez wrzeciono.5032

Wykonanie: Do imadeł równoległych (nr zam. 5013 i 5015).

0120 120
0140 140
0160 160
0180 180

nr szerokość rozpętości szczęk 5028 5029
zam. mm

Szczęki zapasowe

Zapasowe szczęki do rur wychylne (potrzebna jedna
sztuka), odkuwane i hartowane, do pewnego i silnego
mocowania (mocowanie trójpunktowe).

5028

5028

Szczęki ochronne z tworzywa sztucznego (potrzebne
dwie sztuki). Do mocowania delikatnych materiałów.

5029

5029

Wykonanie: Łatwe ustawianie imadła w żądanej pozycji dzięki
 mechanizmowi odchylania. Pozwala zaoszczędzić wiele miejsca dzięki
możliwości schowania imadła pod blatem stołu warsztatowego.
 Przeznaczone do imadeł równoległych (nr zam. 5013 i 5014).
Dostarczany bez imadła. 

0120 120 14

nr szerokość rozpiętości szczęk 5035 cięzar
zam. mm kg

Odchylany i chowany przyrząd do regulacji wysokości

Wykonanie: Wytrzymała konstrukcja, szczęki kute ze stali, frezowane 
i hartowane powierzchniowo. Szczęki i gładź kowadełka hartowane
indukcyjnie (HRC 54–58), kowadełko do prostowania i kucia. Otwierane
do przodu. Podwójna (dwustronna) pryzmowa szyna prowadnicy, 
kuta ze stali, regulowana, pozwala na szybkie ustawianie, zabezpieczona
przed osadzaniem się na niej cząstek żelaza i przed zabrudzeniami.
Dodatkowo odkuwane, hartowane indukcyjnie szczęki do rur.

0100 100 127 55 72 x  58 9,5 40 x 40 5,0
0120 120 150 70 97 x  76 11,5 50 x 40 9,0
0140 140 200 87 119 x  95 11,5 58 x 55 16,0
0160 160 227 107 139 x 121 14,0 70 x 60 26,0
0180 180 227 107 139 x 121 14,0 70 x 60 26,5

nr szerokość 5048 rozpiętość głębokość rozstaw średnica powierzchnia cięzar
zam. szczęk szczęk mocowania otworów otworów kowadełka

mm mm mm mm mm mm kg

Imadło równoległe

204,00
204,00
204,00
204,00
204,00

(500)

–
181,50
181,50
181,50

–
(500)

27,00
33,10
36,80
40,50
(500)

29,40
31,50
33,70
36,50
(500)

369,00
(500)

101,50
131,00
182,50
244,00
263,00

(500)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

nr szerokość 5052 rozpiętość głębokość rozstaw średnica cięzar
zam. szczęk szczęk mocowania otworów otworów

mm mm mm mm mm kg

Imadła

Wykonanie: Odkuwana ze stali, umożliwia bezstopniowy obrót imadła,
blokowanie pozycji przy pomocy śruby zaciskowej. Przeznaczone do
imadeł równoległych (nr zam. 5048).

Zastosowanie: Umożliwia bezstopniowy obrót imadła o 360°.

0100 100
0120 120
0140 140
0160 160
0180 180

nr szerokość rozpiętości szczęk 5054
zam. mm

Podstawa obrotowa do imadeł

Wykonanie: Automatyczna regulacja dzięki amartyzatorowi gazowemu.
Przeznaczone do imadeł równoległych (nr zam. 5048). 

Zastosowanie: Automatyczna regulacja wysokości do max. 240 mm i
możliwość obrotu o 360° pozwalają na płynną (jednoczesną) regulację
w pionie i w  poziomie.

0120 120 9,1
0140 140 9,4
0160 160 9,4
0180 180 9,6

nr szerokość rozpiętości szczęk 5045 cięzar
zam. mm kg

Automatyczny przyrząd do regulacji wysokości

Wykonanie: Bardzo zwarta konstrukcja z kutej stali z nowyą szybką
regulacją HEUER Quicklaunch. Calkowiete otwqarcie w przeciągu 
3 sekund – bez konieczności obsługi pokrętła. Sprężyny dociskowe
gwarantują pewne ustawienie imadła w żądanej pozycji. Wymienne 
i odwracalne szczęki o gładkiej i karbowanej powierzchni dociskowej.
Specjalne szczęki zaciskowe do rur od 15 do 50 mm.

0120 120 130 65 73 x 56 8,5 4,5

Imadło Compact

Wykonanie: Klamry do mocujące do stołu warsztatowego z mocnym i łatwym w obsłudze
pokrętłem.

Zastosowanie: Do elastycznego, bezuszkodzeniowego przytwierdzania imadła Compact do 
stołu warsztatowego.

0100 120

nr szerokość rozpiętości szczęk 5053
zam. mm

Klamry mocujące do stołu warsztatowego

36,50
47,10
61,90
73,20
75,90
(500)

204,00
204,00
204,00
208,50

(500)

135,00
(504)

31,20
(504)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Imadła

Wykonanie: Odkuwany ze stali. Bezstopniowy obrót imadła. Pewne zabezpiecznie dzięki
 wrzecionu kluczowemu. Podstawa płyty zamykana zapobiega wnikaniu do wewnątrz cząsteczek
brudu i wiór.

Zastosowanie: Umożliwia bezstopniowy obrót imadła o 360°.

0100 100 1,5
0120 120 2,7
0140 140 4,6
0180 160/180 7,2

nr szerokość rozpiętości szczęk 5061 cięzar
zam. mm kg

Podstawa obrotowa do imadeł

Wykonanie: Wysokiej jakości amortyzator gazowy – dopasowany do ciężaru imadła.
 Automatyczna regulacja wysokości do 200 mm i możliwość obrotu o 360°.

Zastosowanie: Pewne ulatwienie w pracy. Dopasowanie imadła do wielkości przedmiotu
 mierzonego w celu wygodnej pracy i uniknięcia szkód powstałych w wyniku trzymania.

0100 100 8
0120 120 8
0140 140 8
0160 160/180 8

nr szerokość rozpiętości szczęk 5055 cięzar
zam. mm kg

Automatyczny przyrząd do regulacji wysokości

Wykonanie: Całość została wykonana ze stali kutej – trudnej do uszkodzenia. Odkuwane szczęki
normalne jak również szczęki do rur. Wąska, kuta szyna prowadnicy pozwala na dużą możliwość
rozpiętości. Duże i ze wszystkich stron obrabiane powierzchnie szyny pozwalają na precyzyjne 
i gładke poruszanie się prowadnicy. Chronione i precyzyjne łożysko wrzeciona. Zintegrowane
kowadło w tylnej szczęce imadła.

0100 100 125 50 73 x  56 8,5 4,5
0120 120 150 65 98 x  76 11,0 9,0
0140 140 200 80 120 x  96 11,0 16,0
0160 160 225 100 140 x 120 13,0 27,0
0180 180 225 100 140 x 120 13,0 29,0

nr szerokość 5051 rozpiętość głębokość rozstaw średnica cięzar
zam. szczęk szczęk mocowania otworów otworów

mm mm mm mm mm kg

Imadło

114,00
152,00
209,00
287,00
312,00

(504)

153,00
153,00
153,00
153,00

(504)

32,50
48,50
66,20
83,70
(504)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Szczęki zapasowe do imadeł

Zastosowanie: Do wszystkich modeli imadeł
z odpowiednią szerokością szczęk.

5100 100
5115 115
5120 120
5125 125
5135 135
5140 140
5150 150
5160 160
5175 175
5180 180

nr szerokość szczęk 5074 5075 5076 5077 5078
zam.

mm para para para para para

Szczęki magnetyczne do imadeł

Wykonane z tworzywa, z magnesem,
jedna szczęka gładka, druga pryzmowa,
dzięki czemu możliwe jest trzymanie rur
o małych średnicach.

5074

5074

Wykonane z aluminium, z magnesem,
z małymi zagłębieniami pryzmowymi.

5075

5075

Wykonane z aluminium, z magnesem,
z nakładkami z fibry.

5076

Wykonane z aluminium, z magnesem,
z nakładkami z gumy.

50775077

Wykonane z filcu, z magnesem.

5078

5078

5076

Wykonanie: Z aluminium, gładkie, ze sprężyną zaciskową.

0100 100
0115 115
0120 120
0125 125
0135 135
0140 140
0150 150
0160 160
0175 175
0180 180

Sprężynowe szczęki aluminiowe do imadeł ze sprężyną zaciskową

0100 100
0125 125
0150 150

nr szerokość szczęk 5081
zam.

mm para

nr szerokość szczęk 5082
zam.

mm para

Pryzmowe szczęki aluminiowe

Wykonanie: Z aluminium, z rowkami pryzmowymi, bez sprężyny zaciskowej.

9,25
9,80

10,50
10,80
11,80
12,00
12,15
13,15
14,15
14,35
(503)

5,95
6,75
7,90
(503)

6,05
–
–

6,70
–
–

7,55
–
–
–

(503)

18,60
20,80
21,50
22,20
23,70
24,40
24,80
26,00
26,70
26,90
(503)

21,90
23,60
24,20
24,80
25,90
26,50
27,60
28,70
30,40
31,00
(503)

21,90
23,60
24,20
24,80
25,90
26,50
27,60
28,70
30,40
31,00
(503)

16,90
–
–

21,00
22,90

–
25,00

–
–
–

(503)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Imadła do rur/Imadło do rur ze stelażem

Wykonanie: Przegub kulowy dający możliwość dostosowania położenia we wszystkich
 kierunkach, Przegub kulowy dający możliwość dostosowania położenia we wszystkich 
kierunkach dzięki obrotowi pod dowolnym kątem 360° w płaszczyźnie poziomej i możliwością
jednoczes nego obrotu o 90° w płaszczyźnie pionowej. Zębata górna końcówka przegubu 
kulowego, umożliwiająca zamontowanie dodatkowego osprzętu. Z przykręcanymi, 
wymiennymi szczękami aluminiowymi.

0046 46 70 35
0080 80 110 52

nr szerokość szczęk 5083 5084 rozpiętość głębokość
zam. szczęk mocowania

mm mm mm

Obrotowe imadła techniczne

Z podstawą do bezpośredniego mocowania na stołach warsztatowych.5083

5083

Z kabłąkiem, do mocowania na stołach o grubości blatu maksymalnie 80 mm.

5084

5084

Wykonanie: Stal wysokogatunkowa, kuta. Korpus i szczęki ze stali
 hartowanej, hartowane wymienne szczęki. Wersja składana, 
samozabezpieczające mocowanie klamrowe. Możliwość regulacji 
dzięki samoblokującej śrubie.

Informacja dodatkowa: Dodatkowe szczęki do imadeł patrz 
(nr zam. 5040).

0010 1/2–2. 5
0020 1/2–3. 6,4

nr do rur 5039 cięzar
zam. cal kg

Imadło do rur

5039

5042

Wykonanie: Kute imadło do rur 2 calowych (nr zam. 5039 0010),
składane i łatwe do transportu. Podstawa imadła z 5 otworami do 
gięcia rur. Możliwość zamontowania imadła do rur 3 calowych 
(nr zam. 5039 0020). 

Zastosowanie: Dla przenośnego imadła, np. na placach budowy. 
Do mocowania rur, jak również do gięcia na zimno rur przy użyciu 
otworów do gięcia.

Informacja dodatkowa: Dodatkowe szczęki do imadeł patrz 
(nr zam. 5040).

0010 1/2–2. 22

nr do rur 5042 cięzar
zam. cal kg

Imadło do rur ze stelażem

Wykonanie: Stal wysokiej jakości, kuta i hartowana.

Zastosowanie: Do imadeł do rur (nr zam. 5039), imadeł do rur ze
 stelażem (nr zam. 5042).

0010 1/2–2.
0020 1/2–3.

nr do rur 5040
zam. cal

Zapasowe szczęki do imadła do rur

5040

119,50
279,00

(505)

119,50
279,00

(505)

103,00
137,00

(500)

241,50
(500)

7,90
16,05
(500)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Imadła ręczne

Wykonanie: Kute matrycowo, stal cynkowana z wymiennym wrzecionem z gwintem
 trapezowym, pewne prowadzenie ramion zaciskowych. Szczęki z pryzmatycznym nacięciem 
o szerokim otworze do zaciskania części owalnych wraz z nakrętką motylkową.

1000 100 40 18

1200 120 45 22

1450 145 52 28

1600 160 58 35

1800 180 60 40

2000 200 65 45

nr długość 5089 szerokość szczęk rozpiętość szczęk
zam. mm mm mm

Imadła ręczne

15,00
17,20
23,40
27,00
41,60
54,90
(507)

Wykonanie: Kute matrycowo, stal cynkowana, pewne prowadzenie ramion zaciskowych. 
Szczęki zgięte z wąskim otworem.

0125 125 30 30

nr długość 5085 szerokość szczęk rozpiętość szczęk
zam. mm mm mm

Zaciski do montażu i demontażu opon

31,10
(507)

Wykonanie: Kute matrycowo, stal cynkowana z wymiennym wrzecionem z gwintem
 trapezowym, pewne prowadzenie ramion zaciskowych. Szczęki z pryzmatycznym nacięciem 
o szerokim otworze do zaciskania części owalnych wraz z nakrętką motylkową.

1600 160 65 40

1800 180 70 40

2000 200* 80 50

2500 250 90 60

nr długość 5093 szerokość szczęk rozpiętość szczęk
zam. mm mm mm

Imadła ręczne

67,10
81,10

101,50
168,50

(507)

Wykonanie: Kute matrycowo, stal cynkowana z wymiennym wrzecionem z gwintem
 trapezowym, pewne prowadzenie ramion zaciskowych. Szczęki szpiczaste z wąskim 
otworem wraz z nakrętką motylkową.

1200 120 13 20

nr długość 5090 szerokość szczęk rozpiętość szczęk
zam. mm mm mm

Imadła ręczne spiczaste

17,90
(507)

* Bez pryzmatycznych nacięć.
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nr rozpiętość 5095 długość gwintowane
zam. szczęk szczęk wrzeciono

mm mm mm

Ściski śrubowe

Wykonanie: Ze stali, regulacja równoległości za pomocą 2 śrub.

Zastosowanie: Do łączenia i trzymania obrabianych elementów.

0001 28 50 75 x  5
0002 40 60 95 x  6
0003 55 75 105 x  6
0004 70 100 125 x  8
0005 105 135 190 x 10

Ściski śrubowe równoległe

Wykonanie: Ramię stałe i ruchome wykonane jako wysokogatunkowy
odlew (z żeliwa wysokiej jakości), lakierowane proszkowo, galwanizowana,
profilowana prowadnica z 6-cioma powierzchniami rowkowanymi, oksy-
dowana śruba trapezowa zakończona wahliwym talerzem dociskowym, 
z gładką drewnianą, nitowaną rękojeścią. Rozpiętość szczęk do 400 mm,
osłonki z tworzywa na płytce dociskowej i górnej szczęce zapewniające
delikatne ściskanie obrabianych przedmiotów.

Zastosowanie: Uniwersalne narzędzie do trzymania obrabianych 
przedmiotów lub łączenia elementów.

0010 100 50 15 x  5 15 x  5
0012 120 60 20 x  5 20 x  5
0016 160 80 25 x  6 25 x  6
0020 200 100 27 x  7 27 x  7
0025 250 120 29 x  9 29 x  9
0030 300 140 32 x 10 32 x 10
0040 400 175 32 x 10 32 x 10
0050 500 120 35 x 11 35 x 11

nr rozpiętość szczęk 5091 5092 wysięg prowadnica mm
zam. mm mm 5091 5092

0060 600 120 35 x 11 35 x 11
0080 800 120 35 x 11 35 x 11
0100 1000 120 35 x 11 35 x 11
0125 1250 120 35 x 11 35 x 11
0150 1500 120 35 x 11 35 x 11
0200 2000 120 35 x 11 35 x 11
0250 2500 120 35 x 11 35 x 11

nr rozpiętość szczęk 5091 5092 wysięg prowadnica mm
zam. mm mm 5091 5092

Ściski śrubowe

Bez zabezpieczenia przed ześlizgiwaniem.

5091

5091
Z zabezpieczeniem przed ześlizgiwaniem dzięki 
nagwintowanemu trzpieniowi w ramieniu przesuwnym.

5092

5092

Wykonanie: Szczególnie do zaciskania o sile do 7 kN. Szyna profilo -
wana ze statycznie zoptymalizowanej ciągnionej na zimno wysokiej
jakości stali, 6-krotnie żłobionej i cynkowanej. Ramiączko stałe i ruchome
wykonane są z odlewu żeliwnego. Śruba trapezowa z oksydowanej stali
z wahliwym talerzem dociskowym i drewnianą, niklowaną rączką.

Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie narzędzia do trzymania 
i łączenia części, o dalekim wysięgu.

0039 400 200 36 x 11
0040 400 250 40 x 11
0060 600 250 40 x 11
0080 800 300 45 x 12
0081 800 400 45 x 12
0100 1000 300 45 x 12

nr rozpiętość szczęk 5096 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

Zaciski szybkomocujące

Wykonanie: Wrzeciono z gwintem trapezowym, czernione. 
Do zastosowania ze wszystkimi zaciskami śrubowymi z maksymalnym
przekrojem prowadnicy 13 x 45 mm. Z jedną śrubą trapezową, 
oksydowaną,  rękojeść drewniana, wahliwa płytka dociskowa.

Zastosowanie: Praktyczne narzędzie do wszystkich tradycyjnych
 ścisków śrubowych oraz łatwego sklejania krawędzi. Może być 
wykorzystane do stabilizacji zacisku przy dużych zakresach.

0006 13

nr do szyny o maks. grubości 5098
zam. mm

Ścisk pomocniczy

9,40
11,50
14,20
19,30
26,80
(508)

23,30
26,30
29,50
31,90
35,10
42,80
52,10
(509)

49,10
55,50
62,20
67,70
74,40
90,90

110,50
(510)

44,40
56,40
63,40
80,30

128,00
88,50
(510)

11,50
(510)

5,65
7,40
8,85

11,65
14,15
17,60
21,60
22,00
(509)

11,20
14,90
17,70
24,60
29,90
37,40
45,60
46,40
(510)
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0010 100 50 11,5 x  5,6 15,0 x  6,0
0012 120 60 13,5 x  6,5 15,0 x  6,0
0016 160 80 16,0 x  7,5 17,5 x  6,8
0020 200 100 19,5 x  9,5 22,0 x  8,5
0025 250 120 22,0 x 10,5 24,5 x  9,5
0030 300 140 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0 
0040 400 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0
0050 500 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0
0060 600 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0
0080 800 120 27,0 x 13,0 28,0 x 11,0
0100 1000 120 27,0 x 13,0 28,0 x 11,0

nr rozpiętość szczęk 5106 5132 wysięg prowadnica
zam. mm 5106 5132

mm mm mm

nr rozpiętość szczęk 5099 wysięg
zam. mm mm

Zaciski szybkomocujące

nr rozpiętość szczęk 5111 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

0100 100 50 15 x 5
0150 150 50 15 x 5
0200 200 50 15 x 5

Ściski śrubowe

Wykonanie: Lekki korpus z wytrzymałego aluminium, rękojeść 
z tworzywa. Wyjątkowa funkcja dzięki podwójnemu mechanizmowi  
śrubowemu – śruba działa jednocześnie na wszystkie trzy dociski –
zewnętrzna nakrętka uruchamia klamry zaciskowe, a wewnętrzna
nakrętka – talerzyk dociskowy. Regulowana pozycja klamer zaciskowych
i płytki zaciskowej. Przymocowanie imadła i dociśnięcie krawędzi 
odbywa się za pomocą uchwytu.

Zastosowanie: Do szybkiej obsługi jedną ręką. Druga ręka pozostaje
wolna i można nią dostosowywać pozycję obrabianego materiału.

0005 10–55 45

Ścisk do klejenia krawędzi

Wykonanie: Część górna zacisku i szyna stanowią jedną część i wyko-
nane są ze stali wysokojakościowej. Ramiączko ruchome wykonane z
odpornego na pęknięcia odlewu cynkowego. Na obu częściach zatyczki
ochronne z tworzywa sztucznego zabezpieczające powierzchnie stykowe.
Ramię stałe w kształcie litery U umożliwia lepsze obejmowanie do 
20 mm powierzchni do zacisku.

Zastosowanie: Do obejmowania większych powierzchni zaciskowych
przy ograniczonej powierzchni pracy.

Wykonanie: Prowadnica i ramię stałe wykonane z jednego kawałka,
zimnogiętego profilu stalowego. Ramie ruchome z kutej i galwanicznie
ocynkowanej stali ulepszonej cieplnie. Proste wrzeciono z walco watym
umocnionym zgniotem i czernionym gwintem trapezowym i z ruchomym
kapturkiem.

Zastosowanie: Sprężyste zaciskanie do delikatnego trzymania obra -
bianych materiałów. Duża siła ściskania przy niskiej wadze narzędzia.

Stalowe ściski szybkomocujące

Z rączką drewnianą.5106
Z wysokiej jakości ergonomicznym 2-komponentowym
uchwytem z tworzywa sztucznego. O 20 % większa siła
zacisku przy pełnym przekręceniu śruby dzięki optymalnemu
profilowi szyny. Wysoki standard bezpieczeństwa dzięki 
prostolinijnemu przekazaniu siły w nowym ramieniu 
ruchomym. Siła zacisku do 5 kN. Wymienne talerze 
obrotowe bez konieczności używania narzędzi od 80 mm.

5132

5106 5132

8,60
10,60
12,65
17,20
19,85
24,80
28,80
31,00
32,70
40,30
44,80
(509)

12,70
16,00
19,10
25,80
31,10
39,10
44,90
48,10
50,80
60,90
68,20
(510)

48,60
(519)

6,00
6,20
6,40
(510)
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Wykonanie: Ze stali ocynkowanej, z nasadką ochronną z tworzywa
sztucznego. Do wszystkich typów zacisków Bessey z okrągłymi
 nakładkami naciskowymi. Pakowane po 4 sztuki w woreczku foliowym.

Zastosowanie: Za pomocą tego zacisku chronione są powierzchnie zacis-
kanych przedmiotów wykonanych z ceramiki lub wysokopolerowanych.
Szybka wymiana bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

Talerzyki dociskowe do ścisków śrubowych

Ściski śrubowe

Wykonanie: Prowadnica i ramię stałe wykonane z jednego kawałka,
zimnogiętego profilu stalowego. Opatentowany łuk Omega daje
 maksymalną elastyczność i maksymalną pewność mocowania,
odporny na wibracje. Ramię ruchome ze stali ulepszanej cieplnie, kutej
i cynkowanej galwanicznie. Lekkobieżna śruba trapezowa walcowana 
na zimno, czerniona. Wahliwa płytka dociskowa (nr zam. 5104) daje się
wymienić w celu innych zastosowań bez użycia dodatkowych narzędzi.
Z wysokiej jakości ergonomicznym 2-komponentowym uchwytem z
tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Uniwersalne narzędzie ściskające do delikatnego 
i dokładnego przytrzymywania obrabianych materiałów. Łuk OMEGA
gwarantuje pewny zacisk. Duża siła ściskania przy niskiej wadze
narzędzia.

0160 160 80 16,0 x  7,5
0200 200 100 19,5 x  9,5
0250 250 120 22,0 x 10,5
0300 300 120 25,0 x 12,0
0400 400 120 25,0 x 12,0
0500 500 120 25,0 x 12,0
0600 600 120 25,0 x 12,0

nr rozpiętość szczęk 5102 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

Stalowe ściski szybkomocujące OMEGA

0010 160
0020 200–250
0030 300–400

nr do ścisków śrubowych 5104
zam. mm

6,50
7,60
8,70
(510)

20,20
27,20
32,80
41,10
47,20
50,60
53,40
(519)

OMEGA w użyùn
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Ściski śrubowe

Wykonanie: Ramiona wykonane ze stopu magnezu odlewane
 ciśnieniowo, lekkie i bardzo wytrzymałe do mocowania okrągłych,
spiczastych i kanciastych elementów, ze zdejmowanymi nakładkami
ochronnymi z tworzywa. Płytka dociskowa i ergonomiczne ramię
 zaciskowe wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym,
zębaty mechanizm zamykający umożliwiający kontrolowane i płynne
zwiększanie siły zacisku. Ramię ruchome zakończone powierzchnią
dociskową z krzyżowymi rowkami pryzmowymi

Zastosowanie: Do szybkiego napinania przy użyciu niewielkiej siły 
i czasu.

0012 120 80 20 x 5
0016 160 80 20 x 5
0020 200 80 20 x 5
0025 250 80 20 x 5

nr rozpiętość szczęk 5117 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

Zacisk dźwigniowy KliKlamp®

Wykonanie: Profilowana szyna stalowa, ulepszana cieplnie, stalowe
ramię ruchome kute matrycowo, ruchoma (wahliwa) płytka dociskowa
wykonana ze stali, hartowana. Mechanizm zatrzaskowy do
 stopniowego i pewnego napinania. Krzywka ze stali spiekanej 
o dużej odporności na ścieranie, szybkie zwalnianie przyciskiem 
spusto wym, dźwignia zaciskowa powlekana tworzywem sztucznym.

Zastosowanie: Do szybkiego napinania przy użyciu niewielkiej siły 
i czasu.

0012 120 60 13,5 x  6,5 15,0 x  6,0
0016 160 80 16,0 x  7,5 17,5 x  6,8
0020 200 100 19,5 x  9,5 22,0 x  8,5
0025 250 120 22,0 x 10,5 24,5 x  9,5
0030 300 140 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0
0040 400 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0
0050 500 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0
0060 600 120 25,0 x 12,0 28,0 x 11,0

nr rozpiętość szczęk 5100 5108 wysięg prowadnica mm
zam. mm mm 5100 5108

Stalowy zacisk dźwigniowy

Bez ochrony przed ześlizgiwaniem.5100

30,20
33,20
37,90
43,80
51,60
54,10
58,50
60,80
(509)

Z ochroną przed ześlizgiwaniem. O 10 % zwiększona 
siła zaciskowa dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, 
do 5 x szybsza budowa siły. Siła zacisku do 8,5 kN.

5108

39,00
42,60
49,10
56,50
67,10
70,30
75,50
78,40
(510)

5100 5108

17,50
18,00
18,50
19,40
(519)

Wykonanie: Obie szczęki ruchome. Dopasowywują się do wszystkich
przedmiotów od kąta 60°. Do wszystkich ścisków śrubowych typu
 Bessey. Rozpiętość szczęk od 200 mm. Pakowane po 2 sztuki w
woreczku foliowym.

Zastosowanie: Do trasowania, kontrolowania i ustawiania części
 walcowych.

0005

nr 5105
zam.

Zacisk Vario

44,30
(519)
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0150 150 80 19 x 6
0300 300 80 19 x 6
0450 450 80 19 x 6
0600 600 80 19 x 6
0900 900 80 19 x 6

nr rozpiętość szczęk 5129 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

18,30
20,40
21,80
24,60
27,80
(510)

nr rozpiętość szczęk 5123 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

Ściski śrubowe

Wykonanie: Ramię stałe, prowadnica, płytka dociskowa w całości walcowane na zimno ze stali,
ulepszane cieplnie i cynkowane galwanicznie, ramię ruchome kute matrycowo, ulepszane cieplnie
i cynkowane galwanicznie. Śruba zaciskowa z frezowanym na zimno i czernionym gwintem trape-
zowym. Ruchome szczęki obrotowe do 35°. Pokrętło z przetyczką. Z przyczyn technologicznych
rozpiętość 1500 mm jest obrobiona do wysokości 1300 mm, mierząc od zagięcia.

Zastosowanie: Do zaciskania o sile do 12 kN. Dzięki temu nadaje się do stosowania w pełnym
zakresie obróbki metalu i w konstrukcjach stalowych jak również w obróbce drewna.

0025 250 120 30 x 15
0030 300 140 30 x 15
0050 500 120 30 x 15
0080 800 120 30 x 15
0100 1000 120 30 x 15
0125 1250 120 30 x 15

nr rozpiętość szczęk 5103 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

Stalowy ścisk szybkomocujący

Wykonanie: Szyna ruchoma ze specjalnej stali, strzemię stałe i ruchome wykonane są z polia -
midu, który odporny jest na uderzenia i pęknięcia. Strzemię stałe może być łatwo i szybko 
i bez użycia dodatkowych urządzeń przebudowane z funkcji ściskania na funkcję rozsu -
wania. Z nakladkami ochronnymi i z uchwytu umieszczonego na tylnej szynie wykonanego 
z 2-komponentowego tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do zaciskania o sile do 2 kN. Wygodne rozwiazanie w sytuacjach, gdy tylko
jedna ręka jest wolna. Idealnie nadaje się również do prac nad głową.

Zacisk jednoręczny

Wykonanie: Prowadnica, stałe wrzeciono i płytka dociskowa wykonane z jednego kawałka, 
z zimnowalcowanej stali. Kształt optymalizowany statycznie. Obudowa i ergonomiczna
 jednoręczna dźwignia do napinania wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem
 szklanym może być obsługiwana za pomocą uchwytu jak również prowadnicy, z przyciskiem 
do szybkiego przesuwania strzemiączka. Dzięki specjalnej tulei płytki zaciskowe utrzymywane
są w prostej pozycji. Uchwyt z 2-komponentowego tworzywa sztucznego. Do ściskania deli -
katnych powierzchni obie szczęki wyposażone są w specjalne nakładki ochronne z tworzywa
sztucznego, które można dowoli ściągać i nakładać.

Zastosowanie: Wstępne ustawienie pozycji przy użyciu dźwigni, ostateczne zaciskanie 
i zwalnianie jak w tradycyjnych zaciskach, przy użyciu 2-komponentowego uchwytu. 
Idealnie nadaje się również do prac nad głową.

0031 300 100 19,5 x 9,5
0061 600 100 19,5 x 9,5

Zacisk jednoręczny 

35,00
42,20
(510)

54,30
55,60
70,60
81,80
92,10

107,00
(509)
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nr rozpiętość szczęk 5101 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

nr rozpiętość szczęk 5110 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

Ściski śrubowe

Wykonanie: Ramię stałe, prowadnica, płytka dociskowa w całości
 walcowane na zimno ze stali, ulepszane cieplnie i cynkowane
 galwanicznie, ramię ruchome kute matrycowo, ulepszane cieplnie 
i cynkowane galwanicznie. Śruba zaciskowa z frezowanym na zimno 
i czernionym gwintem trapezowym. Ruchome szczęki obrotowe do 35°.
Pokrętło z przetyczką, śruba z końcówką sześciokątną umożliwiającą
zaciskanie przy pomocy kluczy nasadowych, dynamometrycznych,
 grzechotek itp.

Zastosowanie: Do zaciskania o sile do 22 kN. Dzięki temu nadaje się 
do stosowanie w pełnym zakresie obróbki metalu i konstrukcjach
 stalowych jak również w obróbce drewna.

0030 300 175 40 x 20
0040 400 175 40 x 20
0050 500 175 40 x 20
0060 600 175 40 x 20
0080 800 175 40 x 20
0100 1000 175 40 x 20

nr rozpiętość szczęk 5109 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

Stalowy zacisk śrubowy

Wykonanie: Wszystkie części tego ścisku jak również płyty dociskowe
wykonane są z ulepszone podczas obróbki cieplnej specjalnej stali.
Nowo opracowane ramię w formie litery U ze stali hartowanej, kutej.
Wysoki standart bezpieczeństwa dzięki prostolinijnemu przekazaniu siły
w ramieniu ruchomym. Śruba z wahliwą płytką dociskową z możliwością
pochylania do 35°, wykonane ze stali i oksydowane, ulepszane cieplnie
i cynkowane galwanicznie. O 20 % większa siła ścisku pełnym przek rę -
ceniu śruby dzięki optymalnemu profilowi szyny. 

Zastosowanie: Do zaciskania o sile do 12 kN. Dzięki temu nadaje się 
do stosowania w pełnym zakresie obróbki metalu i konstrukcjach 
stalowych jak również w obróbce drewna.

0250 250 140 34 x 13
0300 300 140 34 x 13
0500 500 140 34 x 13
0800 800 140 34 x 13
1000 1000 140 34 x 13
1250 1250 140 34 x 13
1500 1500 140 34 x 13

Stalowy zacisk śrubowy

5000 250–1500

nr do ścisków śrubowych 5103
zam. mm

Płytka dociskowa z wrzecionem do stalowych 
zacisków śrubowych

Wykonanie: Wszystkie części tego ścisku jak również płyty dociskowe
wykonane są ze stali specjalnej ulepszonej cieplnie. Końcówki Vario
dopasowywują się do okrągłych, owalnych i prostokatnych powierzchni
o kącie wewnętrznym 60° i zewnętrznym 60°. Łatwa zmiana funkcji z
ściskowej na rozstawną. Możliwość zwolnienia zabezpieczenia w celu
zmiany położenia ramienia ruchomego. Wymiana płytek dociskowych
bez konieczności używania narzędzi. Uchwyt z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Do trasowania, kontrolowania i ustawiania części
 walcowych. Siła zacisku do 12 kN.

0300 300 120 30 x 15

Ścisk szybkomocujący KombiKlamp

5101

5103

69,40
71,00
89,00

102,50
115,50
134,00
149,00

(519)

37,50
(510)

73,50
(519)

133,00
140,00
146,00
151,50
161,00
174,50

(519)
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Szybkomocujący ścisk stalowy w kształcie litery C

Ścisk z łapą chwytającą

Ściski śrubowe

Wykonanie: Mechanika napinania poza obszarem pracy. Prowadnica szynowa, nieruchoma
łapa i płytka dociskająca wykonane z jednego kawałka stali ciągnionej na zimno, ulepszane
cieplnie i cynkowane galwanicznie. Śruba dociskająca frezowana na zimno i czerniona z gwintem
trapezowym. Chroniona przed iskrami powstającymi przy spawaniu. Specjalna wahliwa płytka
dociskowa, polerowany odlew, kąt odchylenia 30°. Możliwość zwolnienia zabezpieczenia w celu
zmiany położenia ramienia ruchomego. Pokrętło z przetyczką.

Zastosowanie: Ścisk z mechanizmem zaciskającym poza obszarem roboczym, co umożliwia
 stosowanie w miejscach trudnodostępnych lub niewielkich powierzchniach. Po odwróceniu
ruchomej szczęki i założeniu specjalnej nakładki na ramię stałe (nr zam. 5119 0500), 
ścisk może być stosowany do rozpierania. 

0060 600 mm 100 27 x 13
0500 element dociskowy – –

nr rozpiętość szczęk 5119 wysięg prowadnica
zam. mm mm

5119 0500

Wykonanie: W kształcie litery C, ze stali wysokiej jakości, kute matrycowo, cynkowane; 
śruba czerniona z pokrętłem przetyczkowym. Pokrętło z przetyczką.

Zastosowanie: Głównie do prac na metalowych i stalowych konstrukcjach; zapewnia dużą 
siłę ścisku dzięki małemu wysięgowi i wytrzymałej konstrukcji.

0006 60 55 0,4
0010 100 75 0,8
0012 120 85 1,1
0015 150 95 1,3
0020 200 105 1,3

nr rozpiętość szczęk 5112 wysięg siła mocująca
zam. mm mm t

Wykonanie: Ramię stałe w kształcie litery U z płytką dociskową. Prowadnica, ramię stałe, 
płytka dociskowa wykonane z jednego kawałka, z zimnowalcowanej stali (kształt optymalizowany
statycznie). Ramię ruchome ze stali cieplnie ulepszonej, kute i galwanicznie cynkowane.
 Lekkobieżna oksydowana śruba z gwintem trapezowym walcowanym, utwardzanym, umacnianym
na zimno. Pokrętło z przetyczką.

Zastosowanie: Idealne do zaciskania o sile do 4 kN. Do zwierania elementów typu: np. ceowniki,
teowniki lub dwuteowniki itp. Szybkie zaciskanie odporne na poluzowanie pod wpływem drgań.  

0025 250 60 120 22 x 10,5

nr rozpiętość szczęk 5113 głębokość mocowania wysięg prowadnica
zam. mm mm mm mm

Stalowy ścisk szybkomocujący

98,10
14,70
(519)

27,00
37,60
45,10
49,80
63,00
(510)

45,50
(510)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Ściski śrubowe i ściski dźwigniowe

Wykonanie: Ramię stałe w kształcie litery U z płytką dociskową. Prowadnica, ramię stałe, 
płytka dociskowa wykonane z jednego kawałka, z zimnowalcowanej stali (kształt optymalizowany
statycznie). Ramię ruchome ze stali cieplnie ulepszonej, kute i galwanicznie cynkowane.
 Lekkobieżna oksydowana śruba z gwintem trapezowym walcowanym, utwardzanym, umacnia-
nym na zimno. Specjalna wahliwa płytka dociskowa, kąt odchylenia 35°. Pokrętło z przetyczką.

Zastosowanie: Idealne do zaciskania o sile do 12 kN. Do zacisku na dźwigarach teowych,
 dwuteowych, ceowników itp. Szybkie zaciskanie odporne na poluzowanie pod wpływem drgań.  

0030 300 100 140 30 x 15

nr rozpiętość szczęk 5114 głębokość mocowania wysięg prowadnica
zam. mm mm mm mm

Ścisk szybkomocujący

Wykonanie: Ramię stałe w kształcie litery U z płytką dociskową. Prowadnica, ramię stałe, 
płytka dociskowa wykonane z jednego kawałka, z zimnowalcowanej stali (kształt optymalizowany
statycznie). Ramię ruchome ze stali cieplnie ulepszonej, kute i galwanicznie cynkowane. 
Dla pewnego i kontrolowanego zacisku zastosowano mechanizm zapadkowy, mimośród ze stali
spiekanej, odpornej na ścieranie, dźwignia luzowania pokryta tworzywem sztucznym. Wytrzymała
stalowa płytka dociskowa, hartowana, galwanicznie cynkowana. Uchwyt ergonomiczny.

Zastosowanie: Do zwierania np. na dźwigarach teowych, dwuteowych. Szybkie i pewne zwieranie
odporne na luzowanie pod wpływem drgań.

0025 250 60 120 22 x 10,5

nr rozpiętość szczęk 5120 głębokość mocowania wysięg prowadnica
zam. mm mm mm mm

Ścisk dźwigniowy

Wykonanie: Prowadnica, ramię stałe, płytka dociskowa wykonane z jednego kawałka, 
z zimnowalcowanej stali (kształt optymalizowany statycznie). Ramię ruchome ze stali cieplnie
ulepszonej, kute i galwanicznie cynkowane. Ramie ruchome z kutej i galwanicznie ocynkowanej
stali cieplnie ulepszonej. Proste wrzeciono z walcowatym umocnionym  zgniotem i czernionym
gwintem trapezowym. Zaciskanie ma miejsce przez dwie duże uchylne powierzchnie zaciskowe 
z superpoliamidu wzmocnione specjalnymi wkładkami stalowymi.  Rękojeść drewniana.

Zastosowanie: Do sprężystego zaciskania i ostrożnego przytrzymywania narzędzi. Poprzez 
dwie duże powierzchnie zaciskowe można przytrzymywać zarówno narzędzia o prostej 
i skośnej powierzchni. Możliwość ustawienia skosu.

0020 200 100 19,5 x 9,5

nr rozpiętość szczęk 5124 wysięg prowadnica
zam. mm mm mm

Ścisk do płaszczyzn

95,50
(510)

61,00
(510)

34,20
(519)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Ramiona z wysokogatunkowej
stali, śruba dociskowa z gwintem trapezowym,
czerniona.

Zastosowanie: Do zaciskania wenętrznego 
i zewnętrznego różnych profili.

Ścisk równoległy

0005 0– 25
0010 0– 50
0015 0– 75
0020 0–100
0025 0–150

nr rozpiętość szczęk 5122
zam. mm

Wykonanie: Szczęki wykonane jako ciśnieniowy
odlew cynkowy, pokryte tworzywem. Z uchwytem
drewniannym.

Zastosowanie: Do zwierania, ustalania, usta -
wiania także elementów o różnych grubościach
pod kątem prostym, także do połączeń w kształcie
litery T. Dzięki ruchomym szczękom możliwe jest
dociskanie najróżniejszych materiałów.

0005 2 x  55 30 30 46
0010 2 x 100 60 36 80

nr rozpiętość szczęk 5115 maks. przejście wysokość szczęk długość szczęk
zam. mm mm mm mm

Kątowy uchwyt mocujący 

Wykonanie: Korpus i szczęki wykonane z żeliwa,
cynkowane. Dociskowa śruba trapezowa jest
miedziowana w celu ochrony przed przywieraniem
odprysków spawalniczych. Nakrętka śruby docis-
kowej z możliwością odchylenia. W korpusie
otwory umożliwiające zamontowanie uchwytu.

Zastosowanie: Do zwierania, ustalania, usta -
wiania także elementów o różnych grubościach
pod kątem prostym, także do połączeń w kształcie
litery T. Idealnie nadają się do prac montażowych
na stołach spawalniczych i maszynowych.

0009 2 x  90 60 35 110
0012 2 x 120 100 61 120

nr rozpiętość szczęk 5121 maks. przejście wysokość szczęk długość szczęk
zam. mm mm mm mm

Metalowy, kątowy uchwyt mocujący (spawalniczy)

Ściski równoległe/Kątowe uchwyt mocujące

19,70
24,20
32,20
45,60
82,70
(527)

42,40
60,90
(510)

150,00
170,00

(519)


