
KATALOG VYBRANÝCH PRODUKTŮ
www.wolfcraftcz.cz

Váš prodejce: Wolfcraft šroubová ztužidla SZ, kutilská šroubová ztužidla
SZ, šroubová ztužidla SC www.wolfcraftcz.cz

Wolfcraft  Šroubová  svěrka  80  x  150
mm 3057000

Obj.č.:
3057000

235,-

Upínací třmeny z temperované litiny zesílené vlnitým profilem,
lišta  zesílená  dutým  profilem,  rýhování  lišty  brání  sesunutí,
vyložení 80 mm, upínací rozsah 150 mm. EAN 4006885305700
 

Wolfcraft Šroubová svěrka 80 x 200
mm 3058000

Obj.č.:
3058000

244,-

Upínací třmeny z temperované litiny zesílené vlnitým profilem,
lišta zesílená dutým profilem, rýhování lišty brání sesunutí,
vyložení 80 mm, upínací rozsah 200 mm. EAN 4006885305809
 

Wolfcraft Šroubová svěrka 80 x 300
mm 3059000

Obj.č.:
3059000

279,-

Upínací třmeny z temperované litiny zesílené vlnitým profilem,
lišta zesílená dutým profilem, rýhování lišty brání sesunutí,
vyložení 80 mm, upínací rozsah 300 mm. EAN 4006885305908
 

Wolfcraft SZ50-200 kutilská šroubová
svěrka 3605000

Obj.č.:
3605000

231,-

Upínací čelisti  ze speciálního zinkového odlitku, plnoprofilové
kolejnice  s  protiskluzovou  ochranou  díky  oboustrannému
rýhování, vrchní upínací čelist se stabilizující plochou - ideální
pro klihové lepení, pozinkované vřeteno s trapézovým závitem,
pohyblivé přítlačné destičky z polyamidu vyztuženého skelným
laminátem.  Vyložení  50  mm,  upínací  rozsah  200  mm.  EAN
4006885360501
 

Wolfcraft SZ50-150 kutilská šroubová
svěrka 3606000

Obj.č.:
3606000

214,-

Upínací čelisti ze speciálního zinkového odlitku, plnoprofilové
kolejnice  s  protiskluzovou  ochranou  díky  oboustrannému
rýhování, vrchní upínací čelist se stabilizující plochou - ideální
pro klihové lepení, pozinkované vřeteno s trapézovým závitem,
pohyblivé přítlačné destičky z polyamidu vyztuženého skelným
laminátem. Vyložení  50 mm, upínací  rozsah 150 mm. EAN
4006885360600
 

Wolfcraft SZ50-100 kutilská šroubová
svěrka 3607000

Obj.č.:
3607000

197,-

Upínací čelisti ze speciálního zinkového odlitku, plnoprofilové
kolejnice  s  protiskluzovou  ochranou  díky  oboustrannému
rýhování, vrchní upínací čelist se stabilizující plochou - ideální
pro klihové lepení, pozinkované vřeteno s trapézovým závitem,
pohyblivé přítlačné destičky z polyamidu vyztuženého skelným
laminátem. Vyložení  50 mm, upínací  rozsah 100 mm. EAN
4006885360709
 

Wolfcraft  SZ80-150  šroubová  svěrka
3610000

Obj.č.:
3610000

483,-

Držadlo  s  ergonomickou  formou  a  neklouzavým  povrchem
zajišťuje  optimální  přenos  síly.  Pozinkované  vřeteno  s
trapézovým závitem umožňuje  optimální  přenos  síly.  Zvláště
prakatická při  lepení  klihem -  nová upinací  geometrie nabízí
ploché vyložení na upinácí horní straně jako i na 90°přesazení
na zadní straně,  další  zvláštní  využití,  žádné sklouznutí  nebo
samovolné  uvolnění:  rýhované  hrany  se  starají  o  bezpečnou
aretaci,  žádné zdeformování upínacího posuvu ani při velkém
rozsahu  díky  hodnotným,  pozinkovaným  dutým  profilům.
Vyložení 80 mm, upínací rozsah 150 mm. EAN 4006885361003
 

Wolfcraft  SZ80-300 šroubová svěrka
3611000

Obj.č.:
3611000

564,-

Držadlo  s  ergonomickou  formou  a  neklouzavým  povrchem
zajišťuje  optimální  přenos  síly.  Pozinkované  vřeteno  s
trapézovým závitem umožňuje optimální přenos síly. Zvláště
prakatická při lepení klihem - nová upinací geometrie nabízí
ploché vyložení na upinácí horní straně jako i na 90°přesazení
na zadní straně, další zvláštní využití, žádné sklouznutí nebo
samovolné uvolnění: rýhované hrany se starají o bezpečnou
aretaci, žádné zdeformování upínacího posuvu ani při velkém
rozsahu  díky  hodnotným,  pozinkovaným  dutým  profilům.
Vy ložen í  80  mm,  up ínac í  rozsah  300  mm.  EAN
4006885361102
 

Wolfcraft  SZ80-450 šroubová svěrka
3612000

Obj.č.:
3612000

611,-

Držadlo  s  ergonomickou  formou  a  neklouzavým  povrchem
zajišťuje  optimální  přenos  síly.  Pozinkované  vřeteno  s
trapézovým závitem umožňuje optimální přenos síly. Zvláště
prakatická při lepení klihem - nová upinací geometrie nabízí
ploché vyložení na upinácí horní straně jako i na 90°přesazení
na zadní straně, další zvláštní využití, žádné sklouznutí nebo
samovolné uvolnění: rýhované hrany se starají o bezpečnou
aretaci, žádné zdeformování upínacího posuvu ani při velkém
rozsahu  díky  hodnotným,  pozinkovaným  dutým  profilům.
Vy ložen í  80  mm,  up ínac í  rozsah  450  mm.  EAN
4006885361201
 



Wolfcraft  SZ120-300 šroubová svěrka
3620000

Obj.č.:
3620000

708,-

Držadlo  s  ergonomickou  formou  a  neklouzavým  povrchem
zajišťuje  optimální  přenos  síly.  Pozinkované  vřeteno  s
trapézovým závitem umožňuje  optimální  přenos  síly.  Zvláště
prakatická při  lepení  klihem -  nová upinací  geometrie nabízí
ploché vyložení na upinácí horní straně jako i na 90°přesazení
na zadní straně,  další  zvláštní  využití,  žádné sklouznutí  nebo
samovolné  uvolnění:  rýhované  hrany  se  starají  o  bezpečnou
aretaci,  žádné zdeformování upínacího posuvu ani při velkém
rozsahu  díky  hodnotným,  pozinkovaným  dutým  profilům.
Vyložení 120 mm, upínací rozsah 300 mm. EAN 4006885362000
 

Wolfcraft SZ120-450 šroubová svěrka
3621000

Obj.č.:
3621000

847,-

Držadlo  s  ergonomickou  formou  a  neklouzavým  povrchem
zajišťuje  optimální  přenos  síly.  Pozinkované  vřeteno  s
trapézovým závitem umožňuje optimální přenos síly. Zvláště
prakatická při lepení klihem - nová upinací geometrie nabízí
ploché vyložení na upinácí horní straně jako i na 90°přesazení
na zadní straně, další zvláštní využití, žádné sklouznutí nebo
samovolné uvolnění: rýhované hrany se starají o bezpečnou
aretaci, žádné zdeformování upínacího posuvu ani při velkém
rozsahu  díky  hodnotným,  pozinkovaným  dutým  profilům.
Vyložení  120  mm,  upínac í  rozsah  450  mm.  EAN
4006885362109
 

Wolfcraft SZ120-700 šroubová svěrka
3622000

Obj.č.:
3622000

970,-

Držadlo  s  ergonomickou  formou  a  neklouzavým  povrchem
zajišťuje  optimální  přenos  síly.  Pozinkované  vřeteno  s
trapézovým závitem umožňuje optimální přenos síly. Zvláště
prakatická při lepení klihem - nová upinací geometrie nabízí
ploché vyložení na upinácí horní straně jako i na 90°přesazení
na zadní straně, další zvláštní využití, žádné sklouznutí nebo
samovolné uvolnění: rýhované hrany se starají o bezpečnou
aretaci, žádné zdeformování upínacího posuvu ani při velkém
rozsahu  díky  hodnotným,  pozinkovaným  dutým  profilům.
Vyložení  120  mm,  upínac í  rozsah  700  mm.  EAN
4006885362208
 

Wolfcraft SZ120-1000 šroubová svěrka
3623000

Obj.č.:
3623000

1 054,-

Držadlo  s  ergonomickou  formou  a  neklouzavým  povrchem
zajišťuje  optimální  přenos  síly.  Pozinkované  vřeteno  s
trapézovým závitem umožňuje  optimální  přenos  síly.  Zvláště
prakatická při  lepení  klihem -  nová upinací  geometrie nabízí
ploché vyložení na upinácí horní straně jako i na 90°přesazení
na zadní straně,  další  zvláštní  využití,  žádné sklouznutí  nebo
samovolné  uvolnění:  rýhované  hrany  se  starají  o  bezpečnou
aretaci,  žádné zdeformování upínacího posuvu ani při velkém
rozsahu  díky  hodnotným,  pozinkovaným  dutým  profilům.
Vyložení  120  mm,  upínac í  rozsah  1000  mm.  EAN
4006885362307
 

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


