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

Skrobaki

Wykonanie: Ze specjalnej stali chromowej, ocynkowane, odgięte ostrze
nadające się do wielokrotnego ostrzenia, uchwyt z tworzywa sztucznego. 

0150 150 22

nr długość ostrza 6699 szerokość ostrza
zam. mm mm

Skrobaki do uszczelek

Wykonanie: Ostrza ze stopu twardego z uchwytem ergonomicznym z
2-komponentowego tworzywa sztucznego. Skrobak wraz z ostrzem.
Wąska budowa ostrza zapewnia łatwą pracę w trudno dostępnych
miejscach. W zestawie 65 mm podwójna rękojeść do lepszego 
przenoszenia siły.

Zastosowanie: Do zeskrobywania farby, klejów, lakierów i rdzy z 
każdego rodzaju podłoża np. drewna, metalu, betonu.

0025 25
0050 50
0065 65

nr szerokość ostrza 6720
zam. mm

6720 0025

6720 0050

6720 0065
Wykonanie: Ze stopu twardego, zapewniającego długotrwałą 
eksploatację narzędzia.

1025 25
1050 50
1065 65

nr szerokość ostrza 6720
zam. mm

Ostrza zamienne do skrobaków do farby

6720 1025

6720 1050

6720 1065

Wykonanie: Ekstremalnie stabilny skrobak uniwersalny z wymienną
końcówką. Kołpak do pobijania z odlewu aluminiowego.
Wzmocniony trzonek i kołpak do pobijania. Wymienne ostrza 18 mm.
W zestawie 3 ostrza.

Zastosowanie: Do precyzyjnego skrobania.

Informacja dodatkowa: Ostrza zamienne patrz (nr zam. 7341).

0200 200 x 110 x 40 110
0300 300 x 110 x 40 110
0600 600 x 110 x 40 110

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6721 szerokość ostrza
zam. mm mm

Skrobak uniwersalny

6721 0600 6721 0300

Wykonanie: Z czerwonego tworzywa sztucznego z ostrzem 
standardowym i otworem do powieszenia.

Informacja dodatkowa:
Ostrza dodatkowe standardowe (nr zam. 7333 1000)
Ostrza zapasowe TiN (nr zam. 7333 1005)

0060 60

nr szerokość ostrza 6701
zam. mm

Skrobak do okien

1,93
(555)

Wykonanie: Z szarego tworzywa sztucznego, 1 ostrze ze stali szlachetnej
idealne do prac przygotowawczych i 1 ostrza z tworzywa sztucznego do
prac precyzyjnych.

0005 55 x 45

nr wymiary 6702
zam. mm

Skrobak do okien

5,95
(575)

7,35
(552)

18,15
17,80
25,60
(556)

7,85
8,20
9,15
(556)

21,00
22,10
27,50
(569)

Skrobaki do farb

6721 0200



0150 290
0150 310

nr długość całkowita 6730 6732
zam. mm
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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).

Piły ręczne/Brzeszczoty

Wykonanie: Mała i poręczna piłka z bardzo dobrą jakością cięcia. 
Z uniwersalnym brzeszczotem 150 mm.

Zastosowanie: Do szybkiego i pewnego cięcia w przemyśle i rzemiośle.

Uniwersalne piły kabłąkowe

6730

6732

6732

6734 0005

6734 0010

6734 0015

6730

nr zam. 0005 0010 0015
długość mm 150 150 150

6734 0,95 0,45 0,40
grubość mm 0,4 0,4 0,4
ilość zębów na cm/cal 20/50 12/32 6/14

(555)

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 6473, forma A. Stabilna rama stalowa,
lakierowana, z drewnianą rączką, 4-kątne napinacze z gniazdem
krzyżowym i śrubą napinającą. Dostawa bez brzeszczotu.

0300 300

nr długość brzeszczotu 6740
zam. mm

Ramki aluminiowe do brzeszczotów

Wykonanie: Stal taśmowa, specjalnie hartowana, z uchwytami do
zawieszenia. Pakowane po 12 szt.

Brzeszczoty do pił uniwersalnych

Wykonanie: Stabilna rama metalowa z pełnego materiału, pokryta 
proszkowo epoksydem. Z dwukomponentowym pokrętłem i ochroną
przed ześlizgnięciem się dłoni.
Dostawa wraz z brzeszczotem bimetalicznym, 24 zęby na jeden cal.

0300 300

nr długość brzeszczotu 6739
zam. mm

Ramki aluminiowe do brzeszczotów

4,72
–

(555)

–
9,40
(555)

5,65
(555)

7,90
(555)

Wykonanie: Z nieruchomym chwytem z czerwonego 
drewana bukowego, kabłąk ze stali okrągłej o średnicy 
6 mm cynkowanej połyskowo.

Wykonanie: Z uchwytem przesuwnym, kabłąk ze stali 
prostokatnej 5,4 mm, niklowanej.

6734 0005 Brzeszot z bardzo drobnym uzębieniem
Zastosowanie: Do czystego i wysokiej jakości cięcia b. cienkiej blachy,
do rur i profili o cienkich ściankach.

6734 0010 Brzeszczot z drobnym uzębieniem falistym
Zastosowanie: Do wysokojakościowego cięcia bez zadziorów metali,
metali nieżelaznych, stali szlachetnej, stopów specjalnych, szkła 
akrylowego i tworzyw sztucznych.

6734 0015 Brzeszczot z grubym uzębieniem 
Zastosowanie: Do bezwysiłkowegoo cięcia płyt drewnianych, 
płyt stolarskich, płyt z włókna drzewnego, świeżego drewna, 
kartonu, włókna twardego i miękkiego tworzywa sztucznego.
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Piły ręczne

Wykonanie: Stabilna rama wykonana z
odlewu aluminiowego, pokryta proszkowo
epoksydem, z 2-komponentowym 
uchwytem pistoletowym i ochroną przed
ześlizgnięciem się dłoni.
Napięcie brzeszzotu następuje poprzez
pokrętło w uchwycie.
Dostawa wraz z brzeszczotem 
bimetalicznym, 24 zęby na jeden cal.

0300 300

nr długość brzeszczotu 6741
zam. mm

Ramki aluminiowe do brzeszczotów

Wykonanie: Profesjonalne ramki metalowe. Mocny naciąg brzeszczotu
gwarantuje proste cięcie. Lekka dwukomponentowa rama ze stalowym
rdzeniem. Alternatywny naciąg brzeszczotu do 55° do precyzyjnego
cięcia. Mechanizm naciągający zintegrowany z uchwytem.
Dostawa wraz z brzeszczotem bimetalicznym, 24 zęby na jeden cal.

0300 300

nr długość brzeszczotu 6743
zam. mm

Ramki aluminiowe do brzeszczotów

Wykonanie: Ergonomiczna ramka do brzeszotów. Sprężysty naciąg
pozwala na proste cięcia, szybka wymiana brzeszczota.
Alternatywny naciąg brzeszczotu do 55° do precyzyjnego cięcia.
Dostawa wraz z 6 brzeszczotami, 24 zęby na jeden cal.

0300 300

nr długość brzeszczotu 6744
zam. mm

Ramki aluminiowe do brzeszczotów

Wykonanie: Mała poręczna oprawka z aluminium. 
Łąxcznie z brzeszczotem HSS-bimetal: 24 zęby/1".

Zastosowanie: Do pracy w ciasnych, trudno dostępnych miejscach.

0001 300 250

nr długość brzeszczotu 6734 długość użytkowa
zam. mm mm

Miniaturowa oprawka do brzeszczotu

17,55
(555)

19,75
(556)

33,50
(556)

10,10
(556)
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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).

Brzeszczoty/Piły ręczne

Wykonanie: Pokryte wolframem i ziarnami węglika spiekanego HM.
Pasujący do wszystkich standardowych typów pił 300 mm.

Zastosowanie: Do cięcia szkła, drewna, ceramiki, kamienia, kafelków,
metalu i tworzywa sztucznego. Nadaje się również do pił tarczowych.

0010 300

nr długość 6742
zam. mm

Brzeszczoty do ramek mini

4,26
(555)

HSS

Wykonanie: Dwustronny brzeszczot ze stali szybkotnącej HSS o
podywższonej wydajności cięcia, hartowany.

Zastosowanie: Szerokie zastosowanie dzięki wysokiej wydajności
ostrza na zużycie.

0020 300 25 0,70 24

nr długość 2749 szerokość grubość ilość
zam. brzeszczotu zębów na

mm mm mm cal

Brzeszczoty ręczne HSS

1,96
(250)

HSS

Bimetal

Wykonanie: Bezodpryskowy brzeszczot bimetaliczny z precyzyjnie 
szlifowaną krawędzią zębatą ze stali szybkotnącej HSS o podywższonej
wydajności cięcia. W obrębie uzębienia grzbiet ze stali sprężynowej jest
próżniowo spawany z zębami. Zmniejszona wibracja przy nacinaniu 
materiałów cienkościennych.

Zastosowanie: Brzeszoty te zapewniają wysoką efektywność z 
zabezpieczeniem przed pęknięciem. Do cięcia wszystkich materiałów.

0005 300 13 0,65 18
0010 300 13 0,65 24
0015 300 13 0,65 32

nr długość 2750 2747 szerokość grubość ilość
zam. brzeszczotu zębów na

mm mm mm cal

Brzeszczoty ręczne HSS/bimetal

0,99
0,99
0,99
(250)

2750

1,25
1,25
1,25
(556)

HSS

Bimetal

Wykonanie: Bezodpryskowy brzeszczot bimetaliczny z precyzyjnie 
szlifowaną krawędzią zębatą ze stali szybkotnącej HSS o podywższonej
wydajności cięcia. Z progresywnym, rozbieżnym podziałem zębów,
rosnąco od 32 do 18 zębów na cal. W obrębie uzębienia grzbiet ze stali
sprężynowej jest próżniowo spawany z zębami. Zmniejszona wibracja
przy nacinaniu materiałów cienkościennych.

Zastosowanie: Szczególnie efektywny w zastosowaniu uniwersalnym.
Wysoko wydajny także przy przecinaniu grubych materiałów.

0001 300 13 0,65 32–18

nr długość 2751 2747 szerokość grubość ilość
zam. brzeszczotu zębów na

mm mm mm cal

Brzeszczoty ręczne HSS/bimetal, uzębienie rosnące

1,04
(250)

1,50
(556)

Wykonanie: Z ramą spawaną prądem wysokiej częstotliwości i ochroną
dłońi. Prosty system wymiany brzeszczota. Dostawa zawiera przy każdej
wysyłce brzeszczot do metalu i do drewna.

Informacja dodatkowa:
Brzeszczot zapasowy do drewna (nr zam. 7263 3001)
Brzeszczot zapasowy do metalu  (nr zam. 2750 0010)

3000 300
3001 brzeszczot zapasowy ze skrobakowym uzębieniem

nr długość brzeszczotu 7263
zam. mm

Piła kabłąkowa kombi

8,78
3,17
(252)

18 ilość 
zębów na cal

24 ilość 
zębów na cal

32 ilość 
zębów na cal

18 ilość 
zębów na cal

24 ilość 
zębów na cal

32 ilość 
zębów na cal

2747

2747

2751
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Młotki

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 1041, ze stali ulepszonej cieplnie 
C 45, kutej, hartowanej i odpuszczanej, lakierowany czarnym lakierem
wodnym. Czubek i obuch lśniąco szlifowane, krawędzie przepisowo
łamane. 

Informacia dodatkowa: Trzonki zamienne DIN 5111 patrz 
(nr zam. 6784 i 6795).

0100 100 260
0200 200 280
0300 300 300
0400 400 310
0500 500 320
0600 600 330
0800 800 350
1000 1000 360
1500 1500 380
2000 2000 400

nr ciężar 6775 6777 długość
zam. g mm

Młotki ślusarskie

Z podwójnie łukowo profilowanym trzonkiem hikorowym
DIN 5111.

6775

6775

Z podwójnie profilowanym łukowo trzonkiem hikorowym
DIN 5111 z hartowaną tulejką ochronną.

6777

6777

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 1041, ze stali ulepszanej cieplnie 
C 45, wg normy DIN 17200. Kuty matrycowo, odpowiednio wymiarowo
szlifowany, starannie hartowany i odpuszczany. Odporny na rdzę dzięki
lakierowaniu proszkowemu. Obuch i końcówka szlifowane, poddany
pełnej obróbce cieplnej. Krawędzie przepisowo łamane. Z profilowanym
trzonkiem hikorowym i nikolwaną tulejką ochronną.

Informacja dodatkowa: Trzonki zamienne DIN 5111 patrz 
(nr zam. 6755).

0200 200 280
0300 300 300
0400 400 320
0500 500 320
0600 600 330

nr ciężar 6754 długość
zam. g mm

Młotki ślusarskie z tulejką ochronną

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 5111, podwójnie spawany trzonek z
drewna hikorowego. Pasujący do młotków ślusarskich z obudową
ochronną na trzonek, (nr zam. 6754).

0200 200 280
0300 300 300
0500 400/500 320
0600 600 330

nr ciężar 6755 długość
zam. g mm

Trzonki zamienne do młotków ślusarskich

3,85
4,30
5,00
5,85
6,10
7,45
8,25
8,80

10,30
12,30
(560)

4,82
5,50
6,40
7,80
8,05
9,40

10,20
10,90
12,60
15,25
(560)

11,85
12,90
14,00
15,15
17,75
(518)

0800 800 350
1000 1000 360
1500 1500 380
2000 2000 400

nr ciężar 6754 długość
zam. g mm

19,80
23,10
29,40
37,40
(518)

3,66
4,19
4,95
5,40
(518)

0800 800 350
1000 1000 360
1500 1500 380
2000 2000 400

nr ciężar 6755 długość
zam. g mm

5,60
6,75
7,20
7,85
(518)

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 1041, ze stali ulepszonej cieplnie 
C 45 zgodnie z normą DIN 17200, kute, hartowane i odpuszczane.
Obuch i końcówka szlifowane. Krawędzie przepisowo łamane. 
Z trzonkiem ULTRATEC. Trzonek ULTRATEC jest połączony na stałe z
obuchem. Trzonek z włókna szklanego. Ergonomiczna budowa trzonka,
rękojeść antypoślizgowa z elastomeru.

0200 200 260
0300 300 285
0400 400 290
0500 500 315
0600 600 320
0800 800 320
1000 1000 325

nr ciężar 6756 długość
zam. g mm

Młotki ślusarskie ULTRATEC

13,85
15,40
16,75
18,15
19,25
24,20
28,60
(518)



nr ciężar 6783 długość
zam. g mm
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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).

Młotki

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 1042, ze stali ulepszonej cieplnie
C45, kutej, hartowanej i odpuszczanej. Lakierowany czarnym lakierem
wodnym. Obuch i końcowka lśniąco szlifowane. 
Z trzonkiem hikorowym DIN 5112.

Informacja dodatkowa: Trzonki zamienne patrz (nr zam. 6771 i 6798).

0003 3 600
0004 4 700
0005 5 800

nr ciężar 6781 długość
zam. kg mm

Młotki kowalskie

0006 6 800
0008 8 900
0010 10 900

nr ciężar 6781 długość
zam. kg mm

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 17200, ze stali ulepszonej cipelnie 
C 45, kute, hartowane i odpuszczone. Z trzonkiem ULTRATEC.
Trzonek ULTRATEC jest połączony na stałe z obuchem. Trzonek z
włókna szklanego. Ergonomiczna forma trzonka, rękojeść z
 antypoślizgowego elastomeru.

0003 3 920
0004 4 920
0005 5 920

nr ciężar 6759 długość
zam. kg mm

Młotki kowalskie ULTRATEC

20,50
24,20
28,10
(560)

30,50
42,60
47,30
(560)

54,50
60,00
68,30
(518)

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 6475, ze stali ulepszonej cieplnie 
C 45, kute, hartowane i odpuszczane. Lakierowane czarnym lakierem
wodnym. Obuch i końcówka szlifowane lśniąco. Krawędzie łamane 
przepisowo. Z profilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111.

Informacja dodatkowa: Trzonki zamienne patrz (nr zam. 6799).

1000 1000 260
1250 1250 260
1500 1500 280
2000 2000 300

Młotki dwuobuchowe

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 6475, ze stali ulepszonej cieplnie 
C 45, według DIN 17200, kute, hartowane i odpuszczane.
Szlifowane krawedzie przepisowo łamane. Z trzonkiem ULTRATEC.
Trzonek ULTRATEC jest połączony na stałe z obuchem. Trzonek z
włókna szklanego. Ergonomiczna forma trzonka, rękojeść z
 antypoślizgowego elastomeru.

1000 1000 250
1250 1250 260
1500 1500 260
2000 2000 265

nr ciężar 6762 długość
zam. g mm

Młotki dwuobuchowe ULTRATEC

8,80
9,75

10,85
12,25
(560)

22,30
22,50
24,80
31,40
(518)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Młotki

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 51095, francuska forma, ze stali
ulepszonej cieplnie C 45, kute, hartowane i odpuszczane. Obuch i 
czubkek szlifowane Krawędzie przepisowo łamane. Z lekko falowanym
trzonkiem jesionowym.

Informacja dodatkowa: Trzonki zamienne patrz (nr zam. 6784).

0022 22 300
0025 25 300
0028 28 320

nr wielkość 6763 długość
zam. mm mm

Młotki ślusarskie – typ francuski

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej. Trzonek z rurki stalowej,
rękojeść z tworzywa sztucznego. Lakierowany na czarno.

0700 700 300

nr ciężar 6792 długość
zam. g mm

Toporki

10,55
10,85
11,85
(518)

18,80
(518)

Wykonanie: Konstrukcja w całości ze stali z okrągłą rurką 20 mm.

0010 400 305

nr ciężar 9237 długość
zam. g mm

Młotki spawalnicze

Wykonanie: DIN 5108, forma reńska, ze stali ulepszonej cieplnie C 45,
kute, hartowane i odpuszczane. Gładki czubek-bijak, z trzonkiem 
jesionowym.

Informacja dodatkowa: Trzonki zamienne patrz (nr zam. 6797).

0600 600 300

nr ciężar 6809 długość
zam. g mm

Młotki murarskie

Wykonanie: Forma berlińska, czubek-bijak chropowaty, trzonek z rurki
stalowej, rękojeść z tworzywa sztucznego, lakierowany na czarno.

0600 600 300

nr ciężar 6810 długość
zam. g mm

Młotki murarskie z trzonkiem z rurki stalowej

10,10
(518)

18,60
(518)

6,88
(945)
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Młotki/Kliny

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 7239 forma C, ze stali specjalnej,
lakierowane lakierem wodnym. Łeb lakierowany na czarno. Obuch i
chwytak gwoździ gładkie. Rękojeść ze stali rurowej z otuliną z tworzywa
sztucznego.

0600 600 300

nr ciężar 6793 6794 długość
zam. g mm

Młotki ciesielskie

Z niemagnetycznym chwytakiem gwoździ.6793

Z magnetycznym chwytakiem gwoździ.6794

6794

9,65
(560)

11,65
(560)

Wykonanie: Młotki ciesielskie XSTRIKER, szczególnie wyważone.

6813 0005 W całości polerowany, obuch chropowaty,
z magnetycznym chytakiem do gwoździ. Trzonek ze stali rurowej
z metalowym pierścieniem zapewniającym lepszą ochronę trzonka i
wykonany z tworzywa sztucznego.

6813 0010 W części polerowany z chytakiem do gwoździ.
Trzonek ze stali rurowej z metalowym pierścieniem zapewniającym
lepszą ochronę trzonka, wykonany z tworzywa sztucznego.

6813 0015 W części polerowany, obuch chropowaty, 
z magnetycznym chytakiem do gwoździ. Trzonek ze stali rurowej 
z metalowym pierścieniem zapewniającym lepszą ochronę trzonka i
wykonany z tworzywa sztucznego.

6813 0020 W całości polerowany, obuch chropowaty, 
z magnetycznym chytakiem do gwoździ. Cały ze stali kutej.

0005 800 320
0010 800 320
0015 800 325
0020 950 325

nr Ciężar całkowity 6813 długość
zam. g mm

Młotki ciesielskie XSTRIKER

6813 0005

6813 0010
6813 0015

6813 0020

27,40
15,00
18,30
36,10
(518)

Wykonanie: Kliny wykonane z żeliwa ciągliwego. Szlifowane zęby 
rozszerzają się przy wbijaniu w trzonek i mocują nieprzesuwalnie i
mocno klin SFIX.

Zastosowanie: Do bezpiecznego mocowania trzonków drewnianych 
do łba młotka.

0005 00 13 100– 200
0010 0 16 250– 400
0015 1 20 500– 800
0020 2 23 500– 800
0025 3 26 1000–1500

nr wielkość 6800 szerokość klinu do młotków
zam. mm g

Kliny zębate SFIX

0030 4 29 1000– 1500
0035 5 32 1750– 2000
0040 5 1/2 40 3000– 4000
0045 6 50 3000–15000

nr wielkość 6800 szerokość klinu do młotków
zam. mm g

Wykonanie: Ze stali. Specjalny kształt klina gwarantuje pewne  
umiejsowienie obucha na trzonku.

Zastosowanie: Do pewnego przymocowania trzonka do obucha.

0005 5 x  9 50 50
0010 7 x 12 100 100
0015 8 x 15 – 200
0020 9 x 15 200 –
0025 10 x 15 – 300
0030 11 x 16 300 –
0035 12 x 18 400 400

nr średnica x 6801 przeznaczenie przeznaczenie
zam. długość jesion hikora

mm g g

Kliny pierścieniowe

0040 13 x 19 500 500
0045 14 x 20 600 600
0050 15 x 20 800 800/1000
0055 16 x 21 1000 1500
0060 17 x 23 1500 2000
0065 18 x 25 2000 –

nr średnica x 6801 przeznaczenie przeznaczenie
zam. długość jesion hikora

mm g g

0,27
0,36
0,42
0,54
0,72
(561)

0,90
1,05
1,59
1,92
(561)

0,35
0,35
0,35
0,35
0,44
0,44
0,44
(518)

0,44
0,44
0,50
0,50
0,62
0,68
(518)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Młotki/Trzonki zapasowe

Z drewna jesionowego.6784

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 511, pasujące do wszystkich 
rodzajów młotków ślusarskich i stolarskich (nr zam. 6763) z
owalnym oczkiem.
Dostarczane bez klina.

Informacja dodatkowa: Kliny zębate patrz (nr zam. 6800) i
kliny pierścieniowe patrz (nr zam. 6801).

0101 100 260
0201 200 280
0301 300 300
0401 400 310
0501 500 320

nr do młotków 6784 6795 długość
zam. g mm

Trzonki zapasowe do młotków ślusarskich

Z drewna hikorowego.6795

0601 600 330
0801 800 350
1001 1000 360
1501 1500 380
2001 2000 400

nr do młotków 6784 6795 długość
zam. g mm

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 5112. Pasujace do wszystkich 
rodzajów młotków kowalskich z owalnym oczkiem.

Informacja dodatkowa: Kliny zębate patrz (nr zam. 6800) 
i kliny pierścieniowe patrz (nr zam. 6801).

0030 3 600
0040 4 700

nr do młotków 6771 6798 długość
zam. kg mm

Trzonki zapasowe do młotków kowalskich

Z drewna jesionowego.6771

0050 5 +  6 800
0080 8 + 10 900

nr do młotków 6771 6798 długość
zam. kg mm

Z drewna hikorowego.6798

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 5135, z drewna hikorowego,
forma lekko łukowo. Pasujące do młotków dwuobuchowych z
owalnym oczkiem.
Dostarczane bez klina.

Informacja dodatkowa: Kliny zębate patrz (nr zam. 6800),
kliny pierścieniowe patrz (nr zam. 6801).

0010 1000 + 1250 260
0015 1500 280
0020 2000 300

nr do młotków 6774 6799 długość
zam. dwuobuchowych

g mm

Trzonki zamienne do młotków dwuobuchowych

Z drewna jesionowego.6774

Z drewna hikorowego.6799

0,70
0,75
0,81
0,86
0,91
(564)

0,93
0,96
1,00
1,05
1,09
(564)

1,66
1,71
1,86
1,93
2,18
(564)

2,25
2,35
2,45
2,69
2,79
(564)

2,63
2,92
(564)

3,69
4,54
(564)

4,92
5,70
(564)

7,05
8,05
(564)

0,94
0,97
1,02
(564)

2,13
2,20
2,27
(564)

Wykonanie: Z drewna jesionowego z prostym trzonkiem.
Nadaje się do młotków murarskich (nr zam. 6809).

0600 600 300

nr do młotków 6797 długość
zam. g mm

Trzonki zamienne do młotków murarskich

0,67
(564)
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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).

Młotki/Trzonki zapasowe

Wykonanie: Zbliżone do normy DIN 5130, z miedzi elektrolitowej, ciągnionej,
obrabianej na zimno. Trzonek z drewna hikorowego.

Zastosowanie: Stosować tylko do takich elementów obrabianych, które są miększe 
od łba młotka. Nadaje się do wyrównywania wałów i elementów roboczych oraz do 
nastawiania narzędzi itd. 

0251 250 280
0501 500 310
0751 750 330

nr ciężar 6805 długość
zam. g mm

nr ciężar 6805 długość
zam. g mm

nr ciężar 6805 długość
zam. g mm

Młotki miedziane

1001 1000 350
1501 1500 360
2001 2000 400

10,75
19,50
28,20
(561)

36,70
54,60
72,40
(561)

3001 3000 600
5001 5000 700

109,00
179,00

(561)

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 5128-90, z gumy specjalnej (twardość 90 HRC), 
z trzonkiem jesionowym.

Forma A – obie strony obucha gładkie,
Forma B – jedna strona obucha gładka, druga wybrzuszona.

0005 0 A 37
0010 1 A 50
0015 2 A 60
0020 2 B 60
0025 3 A 70
0030 4 A 90

nr wielkość 6808 łeb ∅
zam. mm

Młotki gumowe

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 7462, forma B, z kołnierzem metalowym, łeb z białego buku,
obuch owalny, trzonek jesionowy.

0060 60 120 310 370
0070 70 140 350 560
0080 80 160 360 810
0090 90 180 380 1100
0100 100 200 400 1500

nr łeb  6802 długość główki długość ciężar
zam. mm mm mm g

Młotki drewniane

0250 250 290
0500 500 320
0750 750 340
1000 1000 380
1500 1500 380

nr ciężar 6807 długość
zam. g mm

Młotki ze stopów lekkich

Wykonanie: Z żółtymi wymiennymi obuchami
CA, kołnierz z ocynkowanego żeliwa szarego, 
z polerowanym trzonkiem jesionowym.

Zastosowanie: Do prac warsztatowych przy
materiałach nieodpornych na uderzenia.

0000 młotek 22 mm
0005 młotek 27 mm
0010 młotek 32 mm
0015 młotek 40 mm
0020 młotek 50 mm

nr wykonanie 6811
zam.

Młotki z tworzywa

6811 0000–0020 6811 0043–0061

0022 obuch wymienny 22 mm
0025 obuch wymienny 27 mm
0030 obuch wymienny 32 mm
0035 obuch wymienny 40 mm
0040 obuch wymienny 50 mm

nr wykonanie 6811
zam.

nr wykonanie 6811
zam.

forma A

forma B

0043 trzonki zapasowe 22 mm
0046 trzonki zapasowe 27 mm
0051 trzonki zapasowe 32 mm
0056 trzonki zapasowe 40 mm
0061 trzonki zapasowe 50 mm

2,12
2,32
3,12
3,12
4,77
6,90
(560)

15,55
19,05
23,60
30,20
41,90
(560)

14,40
20,80
28,70
34,40
48,70
(561)

3,59
4,43
5,60
7,90

12,10
(560)

0,68
1,16
1,88
2,84
4,24
(560)

1,09
1,12
1,23
1,43
1,54
(560)

6811 0022–0040

Wykonanie: Zbliżone do normy DIN 6491 C, ze specjalnego aluminium (Al-CuMgPb, F30-35),
kształt cylindryczny, z zabezpiczeniem trzonka. Trzonek hikorowy. Ceny z doliczeniem 
obowiązującego dodatku dla metali nieżelaznych.

Zastosowanie: Stosować tylko do takich 
elementów obrabianych, które są miększe 
od łba młotka. Nadaje się do wyklepywania 
i prostowania blachy oraz wyrównywania 
obrabianych przedmiotów.
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Młotki z miękkim bijakiem

Wykonanie: Korpus dzielony z żeliwa ciągliwego, obuchy i trzonek 
z drewna wymienne. Trzonek z lakierowanego drewna hikorowego.
Dzięki szybkiej wymianie obuchów młotek z miękkim bijakiem może 
być uniwersalnie stosowany we wszystkich dziedzinach.

Zastosowanie: W zależności od łba do lekkich i ciężkich uderzeń na
materiałach małoodpornych na uderzenia, np. do prac montażowych, 
w budownictwie naziemnym i podziemnym etc.

Informacja dodatkowa: Różne zamienne obuchy do różnorodnych
wymagań (nr zam. 6819).

1030 30 90 300
1040 40 110 330
1050 50 135 350
1060 60 145 405
1080 80 175 490

nr łeb  6812 6814 6816 długość główki długość całkowita
zam. mm mm mm

Młotki z miękkim bijakiem

Obydwa obuchy z komponentów gumowych,
czarne (twardość 95 Shore A).

6812

6812

Obydwa obuchy nylonowe, białe (twardość 73 Shore D).
6814

6814

Młotki z 2 różnymi miękkimi obuchami: 
1 obuch gumowy – czarny (95 Shore A), 
1 obuch nylonowy – biały (73 Shore D).

6816

6816

1030 30
1040 40
1050 50
1060 60
1080 80

nr do  główki 6817 6818
zam. mm

Korpusy zamienne/Trzonki zamienne

Wykonanie: Korpus z żeliwa ciągliwego. Dostawa łącznie
ze śrubą, nakrętką i pierścieniem sprężynowym.

6817

Wykonanie: Trzonek zamienny z lakierowanego drewna
hikorowego.

6818

6817

6818

1030 30
1040 40
1050 50
1060 60
1080 80

nr łeb  6819 6820 6821 6822 6823
zam. mm

Obuchy zamienne do młotków

Wykonanie: Obuchy wykonane z komponentów 
gumowych, czarne (twardość 95 Shore A).

6819

Wykonanie: Obuchy wykonane z plastiku, kolor czerwony,
tworzywo twarde, odporne na oleje i smary.

6820

Wykonanie: Obuchy wykonane z nylonu. Tworzywo 
białe, bardzo elastyczne, twarde, odporne na oleje i smary.
Dzięki wysokiej elastyczności nadaje się do mocnych i
pozycjonowanych uderzeń o wielkiej skuteczności.

6821
6819 6820

6821

Wykonanie: Obuchy wykonane z białego tworzywa
Superplasik średnio-twardego (bardzo ciągliwe i niełamalne
nawet przy uderzeniach w krawędzie), odpornego na
smary, oleje, kwasy i ługi.

6823

Wykonanie: Obuchy wykonane ze specjalnego stopu matali
lekkich z dodatkiem miedzi, kolor srebrny, twarde.
Najwyższa skuteczność uderzenia.

6822

6822 6823

12,60
15,65
21,60
27,80
49,40
(561)

15,50
21,40
33,60
43,60
73,30
(561)

14,05
18,55
27,60
35,80
61,40
(561)

5,10
6,85
9,90

12,55
25,00
(561)

3,00
3,10
3,95
4,20
5,15
(561)

2,25
2,85
3,85
5,55
9,65
(561)

2,25
4,15
6,30
8,85

–
(561)

3,70
5,75
9,85

13,45
21,60
(561)

4,70
6,65

11,30
15,00
26,00
(561)

3,25
5,35
8,35

11,25
21,20
(561)



0040 40 116 370 780
0050 50 120 380 1090
0060 60 145 390 1660
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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).

Młotki z miękkim bijakiem

Wykonanie: Korpus młotka ze stali. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym
kulkom umieszczonym w korpusie. Zarówno obuchy z bezkadmowego
nylonu jak i trzonek są wymienne. Lakierowany trzonek hikorowy.

Zastosowanie: Do pozycjonowanych, precyzyjne wykonywanych 
uderzeń przy konstrukcji narzędzi, budowie maszyn i przekładni.

Informacja dodatkowa: Zamienne obuchy patrz (nr zam. 6830), 
trzonki zamienne patrz (nr zam. 6829).

0025 25 105 305 300
0030 30 110 330 430
0035 35 110 335 550
0040 40 115 360 750
0050 50 120 370 1000
0060 60 145 370 1700

nr łeb  6825 długość długość ciężar
zam. główki całkowita

mm mm mm g

Młotki bezodrzutowe

Wykonanie: Korpus młotka ze stali. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym
kulkom umieszczonym w korpusie. Obuchy z bezkadmowego nylonu są
wymienne. Trzonek ze stali rurowej. Ergonomiczna gumowa rękojeść.

Zastosowanie: Do pozycjonowanych, precyzyjne wykonywanych 
uderzeń przy konstrukcji narzędzi, budowie maszyn i przekładni.

Informacja dodatkowa: Zamienne obuchy patrz (nr zam. 6830).

0030 30 110 290 580
0035 35 110 295 700
0040 40 115 300 850
0050 50 120 310 1200
0060 60 145 325 1780

nr łeb  6827 długość długość ciężar
zam. główki całkowita

mm mm mm g

Młotki bezodrzutowe Supercraft z miękkim bijakiem

Wykonanie: Korpus młotka ze stali. Tłumienie odrzutu dzięki stalowym
kulkom umieszczonym w korpusie. Obuchy z bezkadmowego nylonu 
są wymienne. Optymalne wartości uderzeniowe. Ergonomiczny,
bezwibra cyjny i antypośligowy trzonek 3-komponentowy (rdzeń z
włókna szklanego).

Zastosowanie: Do pozycjonowanych, precyzyjne wykonywanych 
uderzeń przy konstrukcji narzędzi, budowie maszyn i przekładni.

Informacja dodatkowa: Zamienne obuchy patrz (nr zam. 6830).

nr łeb  6828 długość długość ciężar
zam. główki całkowita

mm mm mm g

Młotki bezodrzutowe Supercraft

0030 30 104 290 600
0035 35 104 295 800

nr łeb  6833 długość długość ciężar
zam. główki całkowita

mm mm mm g

Młotki kombinowane ślusarskie – z miękkim bijakiem Ferroplex

15,20
15,80
17,10
20,20
24,90
40,40
(560)

25,40
26,60
31,10
38,70
61,80
(561)

38,00
47,00
75,40
(561)

22,50
23,00
(561)

Wykonanie: Korpus młotka z wysokojakościowej stali ulepszanej
cieplnie. Obuch starannie hartowany i ulepszony cieplnie. Z 2 różnymi
obuchami: jeden obuch z bezkadmowego nylonu, drugi obuch z 
ulepszonej cieplnie i hartowanej stali. Z zamocowanym na stałe 
trzonkiem ze stali rurowej otulonym w powłokę gumową.

Zastosowanie: Do ogólnych prac montażowych w przemyśle i 
warsztacie, przy pojazdach mechanicznych, jak i do prac 
konserwacyjnych i w zakresie utrzymania ruchu.

Informacja dodatkowa: Zamienne obuchy patrz (nr zam. 6830).
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Młotki z miękkim bijakiem/Łomy

Wykonanie: Z bezkadmowego nylonu.

Zastosowanie: Do młotków z miękkim bijakiem (nr zam. 6825, 6827, 6828, 6833).

0025 25
0030 30

nr do średnicy główki 6830
zam. mm

Zamienne obuchy nylonowe do młotka

0035 35
0040 40

nr do średnicy główki 6830
zam. mm

0050 50
0060 60

nr do średnicy główki 6830
zam. mm

Wykonanie: Z lakierowanego drewna hikorowego.

Zastosowanie: Do młotków z miękkim bijakiem (nr zam. 6825).

0025 25
0031 30/35

nr do średnicy główki 6829
zam. mm

0041 40/50
0060 60

nr do średnicy główki 6829
zam. mm

0006 30 x 40 117 300 700
0011 30 x 40 – – –

nr wielkośc 6832 6832 długość długość ciężar
zam. łba główki całkowita

mm mm mm g

Młotki bezodrzutowe z miękkim bijakiem

Wykonanie: Korpus ze stabilnej blachy stalowej, z wymien-
nymi obuchami z bezkadmowego żółtego poliuretanu. Ergo-
nomiczny trzonek z blachy stalowej w otulinie gumowej.

Zastosowanie: Czworokątna forma łba nadaje się szczególnie
do prac blacharskich i przy budowie karoserii, jak również
do kładzenie płytek laminatowych, parkietu.

6832

Wykonanie: Obuch wykonany z żółtego, bezkadmowego
poliuretanu, kształt czworokątny.

6832 6832 0006

6832 0011

0080 80 200 880
0100 100 210 1000

nr łeb  6834 6836 6838 długość długość
zam. główki całkowita

mm mm mm

Bezodrzutowe młotki kowalskie Supercraft

Wykonanie: Korpus młotka ze stali. Tłumienie odrzutu
dzięki stalowym kulkom umieszczonym w korpusie.
Zarówno obuchy z bezkadmowego nylonu jak i trzonek są
wymienne. Lakierowany trzonek hikorowy.

Informacja dodatkowa: Obuchy zamienne (nr zam. 6836),
trzonki zmienne (nr zam. 6838).

6834

Obuchy z bezkadmowego nylonu.

Zastosowanie: Do bezodrzutowych młotków kowalskich
Superkraft (nr zam. 6834).

6836

Trzonki zamienne. Z lakierowanego drewna hikorowego.

Zastosowanie: Do młotków z miękkim bijakiem (nr zam. 6834).

6838

6834

6836

6838

Wykonanie: Ze stali ulepszonej cieplnie C 45, lakierowane na czarno,
korpus okrągły.

1500 1500 30 8250
2000 2000 30 11000

nr długość 9703 9704 9705 ∅ ciężar
zam. mm mm g

Łomy

Łomy z końcówką prostą.9703
Łomy z końcówką wygiętą.9704
Łomy z koncówką pazurową.9705

9705

1,76
1,96
(560)

2,25
2,81
(560)

3,49
5,90
(560)

2,70
3,08
(560)

3,73
4,68
(560)

29,60
–

(561)

–
3,05
(561)

152,50
234,50

(561)

15,20
19,30
(561)

16,00
26,20
(561)

21,80
46,70
(987)

21,80
46,70
(987)

22,90
46,80
(987)

Hikorowe trzonki zamienne 

9703 9704


