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Váš prodejce: Jednoruční svěrky EHZ PRO

Jednoruční  svěrka  EHZ  65-150
3456000

Obj.č.:
3456000

500,-

rozpínání  6  a  1/3"-12,5"/160-320 mm, krokové posouvání
jednou rukou, rozpínání i upínání, silové dotažení zvýší tlak
nad 1000 N (100 kg), robustní
 

Jednoruční  svěrka  EHZ  65-300
3457000

Obj.č.:
3457000

534,-

rozpínání 6 a 1/3"-18,5"/160-470 mm, krokové posouvání
jednou rukou, rozpínání i  upínání,  silové dotažení zvýší
tlak nad 1000 N (100 kg), robustní
 

Jednoruční  svěrka  EHZ  PRO
100-150 WOLFCRAFT 3030000

Obj.č.:
3030000

608,-

Kvalitní pásovina zajistí vysokou a dlouhotrvající upínací
sílu. Velmi lehké uvolnění upínací síly díky optimálnímu
působení páky.Rozsah upínání: 150 mm. Rozsah roztažení:
210 - 410 mm .Snadné přestavení na rozpěrnou funkci jen
stisknutím tlačítka.Jednoduché zacházení a jistější držení
ergonomické  rukojeti  s  protiskluzovým  pásem.Posuvný
držák  šetří  obráběný  předmět  a  slouží  jako  podložka.
Drážka  v  krytce  čelisti  pro  jistější  upínání  kulatých
předmětů.Rovnoměrně a  až  do  konce  svěrky  rozdělená
upínací  síla  díky  velké  upínací  ploše  a  extrémnímu
vyložení 100 mm.Záruka 5 let

 

Jednoruční  svěrka  EHZ  PRO
100-300 WOLFCRAFT 3031000

Obj.č.:
3031000

637,-

Kvalitní  pásovina  zajistí  vysokou  a  dlouhotrvající  upínací
sílu.Velmi  lehké  uvolnění  upínací  síly  díky  optimálnímu
působení páky.Rozsah upínání:  300 mm.Rozsah roztažení:
210 - 560 mm .Snadné přestavení na rozpěrnou funkci jen
stisknutím tlačítka.Jednoduché  zacházení  a  jistější  držení
ergonomické  rukojeti  s  protiskluzovým  pásem.  Posuvný
držák šetří obráběný předmět a slouží jako podložka.Drážka
v  krytce  če l i s t i  pro  j i s tě j š í  up ínání  ku la tých
předmětů.Rovnoměrně  a  až  do  konce  svěrky  rozdělená
upínací síla díky velké upínací ploše a extrémnímu vyložení
100 mm.Záruka 5 let

 

Jednoruční  svěrka  EHZ  PRO
100-450  WOLFCRAFT  3032

Obj.č.:
3032000

721,-

Kvalitní pásovina zajistí vysokou a dlouhotrvající upínací
sílu.Velmi  lehké uvolnění  upínací  síly  díky  optimálnímu
působení páky.Rozsah upínání: 450 mm.Rozsah roztažení:
210 - 710 mm . Snadné přestavení na rozpěrnou funkci jen
stisknutím tlačítka. Jednoduché zacházení a jistější držení
ergonomické  rukojeti  s  protiskluzovým pásem.  Posuvný
držák  šetří  obráběný  předmět  a  slouží  jako  podložka.
Drážka  v  krytce  čelisti  pro  jistější  upínání  kulatých
předmětů.Rovnoměrně a  až  do  konce  svěrky  rozdělená
upínací  síla  díky  velké  upínací  ploše  a  extrémnímu
vyložení 100 mm.Záruka 5 let

 

Jednoruční  svěrka  EHZ  PRO
100-700 WOLFCRAFT 3033000

Obj.č.:
3033000

795,-

Kvalitní pásovina zajistí vysokou a dlouhotrvající upínací
sílu. Velmi lehké uvolnění upínací síly díky optimálnímu
působení páky. Rozsah upínání: 700 mm.Rozsah roztažení:
210 - 960 mm .Snadné přestavení na rozpěrnou funkci jen
stisknutím tlačítka. Jednoduché zacházení a jistější držení
ergonomické  rukojeti  s  protiskluzovým pásem.  Posuvný
držák  šetří  obráběný  předmět  a  slouží  jako  podložka.
Drážka  v  krytce  čelisti  pro  jistější  upínání  kulatých
předmětů. Rovnoměrně a až do konce svěrky rozdělená
upínací  síla  díky  velké  upínací  ploše  a  extrémnímu
vyložení 100 mm.Záruka 5 let

 



Jednoruční  svěrka  EHZ  PRO
100-915 3034000 WOLFCRAFT

Obj.č.:
3034000

882,-

Kvalitní  pásovina  zajistí  vysokou  a  dlouhotrvající  upínací
sílu.Velmi  lehké  uvolnění  upínací  síly  díky  optimálnímu
působení páky. Rozsah upínání: 915 mm. Rozsah roztažení:
210 - 1175 mm .Snadné přestavení na rozpěrnou funkci jen
stisknutím tlačítka.Jednoduché  zacházení  a  jistější  držení
ergonomické  rukojeti  s  protiskluzovým  pásem.  Posuvný
držák šetří obráběný předmět a slouží jako podložka. Drážka
v  krytce  če l i s t i  pro  j i s tě j š í  up ínání  ku la tých
předmětů.Rovnoměrně  a  až  do  konce  svěrky  rozdělená
upínací síla díky velké upínací ploše a extrémnímu vyložení
100 mm.Záruka 5 let

 

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.

 

Přídavná  svěrka  k  jednoručním
svěrkám Wolfcraft EHZ EASY, EHZ
PRO 3037000

Obj.č.:
3037000

369,-

Doplnění k svorkám Wolfcraft, umožňuje vyvinout tlak do
pravého úhlu. Upínací síla 30 kg.

 

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


