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Váš prodejce: Jednoruční svěrky EHZ EASY

Adaptér a spojka k jednoruční svorce
EHZ  EASY  a  EHZ  PRO  Wolfcraft
3038000

Obj.č.:
3038000

346,-

Praktický adaptér pro ruční svorky Wolfcraft, jednoduše a rychle
spojí 2 svěrky dohromady a umožní práci s většími formáty.

 

Wolfcraft  EHZ75-150  EASY  svěrka
jednoruční 3020000

Obj.č.:
3020000

350,-

Jednoduché  ovládání  se  základními  funkcemi  upnutí  a
uvolnění,upínací  síla  až  do  90  kg,  díky  optimalizované
ergonomii  držadla  padne  svěrka  v  každé  situaci  do  ruky,
snadná  přestavba  k  rozpínání,  speciálně  tvrzené  ocelové
kolejnice a plast  vyztužený skleněnými vlákny,  vyložení:  75
mm, upínací rozsah: 150 mm, oblast roztažení: 180 - 390 mm.
ELN1074
 

Wolfcraft  EHZ75-300  EASY  svěrka
jednoruční 3021000

Obj.č.:
3021000

394,-

Jednoduché  ovládání  se  základními  funkcemi  upnutí  a
uvolnění,upínací  síla  až  do  90  kg,  díky  optimalizované
ergonomii  držadla  padne  svěrka  v  každé  situaci  do  ruky,
snadná  přestavba  k  rozpínání,  speciálně  tvrzené  ocelové
kolejnice a plast  vyztužený skleněnými vlákny,  vyložení:  75
mm, upínací rozsah: 300 mm, oblast roztažení: 180 - 540 mm.
ELN1075

 

Wolfcraft  EHZ75-500  EASY  svěrka
jednoruční  3023000

Obj.č.:
3023000

466,-

Jednoduché  ovládání  se  základními  funkcemi  upnutí  a
uvolnění,upínací síla až do 90 kg, díky optimalizované ergonomii
držadla padne svěrka v každé situaci do ruky, snadná přestavba
k  rozpínání,  speciálně  tvrzené  ocelové  kolejnice  a  plast
vyztužený skleněnými vlákny, vyložení: 75 mm, upínací rozsah:
500 mm, oblast roztažení: 180 - 740 mm. ELN1076

 

Wolfcraft  quickFix  S  30mm  2ks
svěrka  s  ráčnou  3453000

Obj.č.:
3453000

172,-

Citlivá rychloupínací mini svěrka, pohyblivé upínací čelisti se
přizpůsobí  obrobku,  jednoduché  uvolnění  stiskem  tlačítka,
upínací rozsah 30 mm. ELN1087
 

Wolfcraft FZR 40 - hřebenová upínací
svěrka 3615000

Obj.č.:
3615000

172,-

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení
až  dvojnásobnou  upínací  silou  oproti  běžným  pružinovým
svěrkám,  robustní  ráčnový  mechanismus  s  patentovanou
mechanikou  pro  snadné  odjištění  /  otevření,  mnohostranné
použití  při  kutilství,  campingu,  v  dílně,  na  zahradě,  v
domácnosti. Upínací rozsah 40 mm. ELN1107
 

Wolfcraft FZR 60 - hřebenová upínací
svěrka 3616000

Obj.č.:
3616000

238,-

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až
dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám,
robustní ráčnový mechanismus s patentovanou mechanikou pro
snadné odjištění / otevření, mnohostranné použití při kutilství,
campingu, v dílně, na zahradě, v domácnosti. Upínací rozsah 60
mm.
 

Wolfcraft  FZH30  svěrka  pérová
ergonomická  3625000

Obj.č.:
3625000

69,-

Nabízí  nejrůznější  možnosti  použití,  ideální  pro  použití  v
oblasti dekorace, volný čas atd., ideální pro upnutí v malých
mezerách, pohyblivé upínací čelisti pro dokonalé přizpůsobení
povrchu,  upínací  čelisti  s  V-drážkou  k  bezpečnému upnutí
kulatých materiálů, upínací rozsah 30 mm. ELN1113
 

Wolfcraft  FZH40  svěrka  pérová
ergonomická  3626000

Obj.č.:
3626000

99,-

Nabízí  nejrůznější  možnosti  použití,  ideální  pro  použití  v
oblasti dekorace, volný čas atd., ideální pro upnutí v malých
mezerách, pohyblivé upínací čelisti pro dokonalé přizpůsobení
povrchu,  upínací  čelisti  s  V-drážkou  k  bezpečnému upnutí
kulatých materiálů, upínací rozsah 40 mm. ELN1114
 



Wolfcraft  FZH50  svěrka  pérová  s
poutkem  3629000

Obj.č.:
3629000

153,-

Ergonomický tvar rukojeti umožňuje pracovat bez námahy i při
častých  změnách  upevnění,  hák  otočný  o  360°,  vhodný  pro
připevnění sítí, dekorací, světel a kabelů s průměrem do 25 mm,
pohyblivé  upínací  čelisti  pro  dokonalé  přizpůsobení  povrchu,
upínací  čelisti  s  V-drážkou  k  bezpečnému  upnutí  kulatých
materiálů,  s  hákem,  nosnost  až  5  kg,  upínací  rozsah  50
mm.ELN1115
 

Wolfcraft  FZ40  svěrka  pružinová
plast  40mm  3630000

Obj.č.:
3630000

67,-

Pohyblivé upínací  čelisti  se přizpůsobí  obrobku,  V-drážka k
upnutí kruhového materiálu, upínací rozsah 40 mm.ELN1116
 

Wolfcraft  FZ60  svěrka  pružinová
plast  60mm  3631000

Obj.č.:
3631000

90,-

Pohyblivé upínací  čelisti  se přizpůsobí  obrobku,  V-drážka k
upnutí kruhového materiálu, upínací rozsah 60 mm. ELN1117
 

Wolfcraft FZR50 svěrka ráčnová plast
50mm 3632000

Obj.č.:
3632000

331,-

Pro citlivé upnutí šetřící obrobek a zároveň pro silné spojení až
dvojnásobnou upínací silou oproti běžným pružinovým svěrkám,
zahnuté čelisti pro optimální rozložení síly a maximální upínací
rozsah,  pohyblivé,  materiál  šetřící  upínací  čelisti  s  dvojitou
drážkou  pro  upnutí  kruhových  materiálů,  speciální  plast
zpevněný  sklo laminátem,  bezpečné  držadlo  d íky
protiskluzovému  povrchu,  upínací  rozsah  50  mm.  ELN1118
 

Wolfcraft  MT70  hrotová  pérová
svěrka  3633000

Obj.č.:
3633000

112,-

Univerzální  upínací  svěrka  pro  bodově  přesné  fixování,  s
dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v
uzkých  mezerách,  velká  upínací  hloubka  umožňuje  také
fixování  v  okrajových  rozsazích,  upínací  rozsah  70  mm.
ELN1119
 

Wolfcraft  MTR70  svěrka  hrotová
ráčnová  plast  3634000

Obj.č.:
3634000

388,-

Rychlá upínací pomůcka. ro citlivé upnutí šetřící obrobek a
zároveň pro silné spojení až dvojnásobnou upínací silou oproti
běžným  pružinovým  svěrkám,  velká  hloubka  díky  dlouhým
čelistem  umožnuje  upnutí  v  oblastech  daleko  od  kraje,  s
dlouhými, špičatými upínacími čelistmi, optimální pro upnutí v
uzkých  mezerách,  speciální  plast  zpevněný  sklolaminátem,
bezpečné  držadlo  díky  protiskluzovému  povrchu,  upínací
rozsah 70 mm. ELN1120
 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Aktuální informace o produktech najdete na www.wolfcraftcz.cz
Kde nakoupit produkty Wolfcraft?
Seznam prodejců zde : www.wolfcraftcz.cz/kde-koupit/
Změna cen vyhrazena


