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Váš prodejce: Wolfcraft pomocníci s přesným upínáním www.wolfcraftcz.cz

Wolfcraft  FZR30  hobby  -  ráčnová  svěrka
3016000

Obj.č.:
3016000

118,-

Perfektní svěrka pro všechny kutilské a opravárenské práce v domácnosti,
s  jemně  odstupňovanou  upínací  silou  -  perfektní  pro  jemné  díly,
pohyblivé, materiál šetřící upínací čelisti s dvojitou drážkou pro upnutí
kruhových  materiálů,  zahnuté  čelisti  pro  optimální  rozložení  síly  a
maximální  upínací  rozsah,  bezpečné  držadlo  díky  protiskluzovému
povrchu, upínací rozsah 30 mm. EAN 4006885301603
 

Wolfcraft  microFix  S20mm  6ks  svěrka
(karta) 3420000

Obj.č.:
3420000

136,-

Univerzálně  použitelné,  určené  zvláště  pro  modelářství,  přesné
uchopení  pro 1000 a  jednu příležitost,  pohyblivé  upínací  čelisti  se
přizpůsobí obrobku, v různých barvách, upínací rozsah 20 mm, 1 x
kroužek na klíče. Balení na kartě. EAN 4006885342002
 

Wolfcraft  microTip  60mm  2ks  svěrka
pružinová 3431000

Obj.č.:
3431000

132,-

Precizní pérová svěrka pro bodově přesné upnutí, pro přesné práce v
modelářství a všechny jemné práce, dlouhé, úzké čelisti, ideální pro
dosažení těžce dostupných míst, zúžené čelisti, strukturované měkké
plastové čelisti zajišťují bezpečné upnutí, upínací rozsah 60 mm. EAN
4006885343108
 

Wolfcraft  microFix  30mm  4ks(karta)
3432000

Obj.č.:
3432000

138,-

Univerzálně použitelné, určené zvláště pro modelářství, přesné uchopení
pro  1000  a  jednu  příležitost,  pohyblivé  upínací  čelisti  se  přizpůsobí
obrobku, v různých barvách, upínací rozsah 30 mm. Balení na kartě. EAN
4006885343207
 

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. EAN 4006885345300
 

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.
EAN 4006885361508
 

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. EAN 4006885361607
 

Wol fcra f t  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. EAN 4006885362505
 

Wol fcra f t  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. EAN 4006885362604
 

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. EAN 4006885362901
 

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. EAN 4006885363007
 

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. EAN 4006885363106
 



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  sklolaminátem,  bezpečné  držadlo
díky  protiskluzovému  povrchu,  upínací  rozsah  50  mm.  EAN
4006885363205
 

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. EAN 4006885363304
 

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. EAN 4006885363403
 

Wolfcraft MICROFIX S 20 Pružinová svěrka
s přísavkou 3662000

Obj.č.:
3662000

53,-

Svěrka je použitelná jako dasná možnost připevnění na všechny hladké
plochy,  použitlné pro domácnost,  určeno pro hobby,  zahradu,  auto a
volný  čas  (kempování),  bezotiskové  upnutí  -  při  uvolnění  nezůstávají
žádné  stopy  po  upnutí  na  horní  ploše,  pohyblivé  upínací  čelisti  se
přizpůsobí  obrobku,  jednoduché  upnutí  na  hladkých  plochách  díky
vahadlovému mechanismu, provedení: s přísavkou, v různých barvách,
upínací rozsah 20 mm, přídržná síla do 250 g. EAN 4006885366206
 

Wolfcraft  MICROFIX  S  20  Pružinová
svěrka  s  přísavkou  (4ks  na  blistru)
3663000

Obj.č.:
3663000

201,-

Svěrka  je  použitelná  jako  dočasná  možnost  připevnění  na  všechny
hladké plochy, použitlné pro domácnost, určeno pro hobby, zahradu,
auto  a  volný  čas  (kempování),  bezotiskové  upnutí  -  při  uvolnění
nezůstávají žádné stopy po upnutí na horní ploše, pohyblivé upínací
čelisti se přizpůsobí obrobku, jednoduché upnutí na hladkých plochách
díky  vahadlovému  mechanismu,  provedení:  s  přísavkou,  v  různých
barvách,  upínací  rozsah  20  mm,  přídržná  síla  do  250  g.  EAN
4006885366305
 

Wolfcraft microfix 30mm 1ks svěrka volně
3433000

Obj.č.:
3433000

37,-

Univerzálně  použitelné,  určené  zvláště  pro  modelářství.  Přesné
uchopení  pro 1000 a  jednu příležitost,  pohyblivé  upínací  čelisti  se
přizpůsobí  obrobku.  Různé  barvy,  balení  s  visačkou.  EAN
4006885343306
 

Wolfcraft  Microfix  XS  s  Magnetem  -
ninisvěrka  15  mm  3010000

Obj.č.:
3010000

53,-

Magnetická pérová svěrka drží  na všech magnetických plochách a je
použitélná také u težkých, velkých a neforemných předmětů. Použitelná
ve všech domácnostech pro přehledné nebo přímé uložení jídelníčků,
pohlednic,  obrázků atd.,  provedení:  s  magnetem,  v  různých barvách.
Upozornění  obsluhy  osoby  s  kardiostimulátorem  by  neměly  držet
pružinové  sevření  v  blízkosti  srdce!  Balení:  s  visačkou.  EAN
4006885301009
 

Wolfcraft MicroFix S20 svěrka 3425000

Obj.č.:
3425000

27,-

Pružinové svěrky microfix, univerzálně použitelné, určené zvláště pro
modelářství. Přesné uchopení pro 1000 a jednu příležitost, pohyblivé
upínací čelisti se přizpůsobí obrobku. Různých barvy. Balení s visačkou.
EAN 4006885362604
 

Wolfcraft MICROFIX S 30 pružinová svěrka
s přísavkou (volně) 3638000

Obj.č.:
3638000

77,-

Svěrka  je  použitelná  jako  dočasná  možnost  připevnění  na  všechny
hladké plochy. Použitelné pro domácnost, určeno pro hobby, zahradu,
auto  a  volný  čas  (kempování),  bezotiskové  upnutí  -  při  uvolnění
nezůstávají žádné stopy po upnutí na horní ploše. Pohyblivé upínací
čelisti se přizpůsobí obrobku, jednoduché upnutí na hladkých plochách
díky  vahadlovému mechanismu.  Provedení:  s  přísavkou,  v  různých
barvách. Balení na volně, s visačkou. EAN 4006885363809
 

Wolfcraft MICROFIX S 30 pružinová svěrka
s přísavkou (2ks na blistru) 3638100

Obj.č.:
3638100

139,-

Svěrka je použitelná jako dočasná možnost připevnění na všechny hladké
plochy. Použitelné pro domácnost, určeno pro hobby, zahradu, auto a
volný  čas  (kempování),  bezotiskové  upnutí  -  při  uvolnění  nezůstávají
žádné  stopy  po  upnutí  na  horní  ploše.  Pohyblivé  upínací  čelisti  se
přizpůsobí  obrobku,  jednoduché  upnutí  na  hladkých  plochách  díky
vahadlovému mechanismu. Provedení: s přísavkou, v různých barvách.
Balení na kartě. EAN 4006885363816
 

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


