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OCHSENKOPF oznacza perfekcję i bezpieczeństwo w narzędziach leśnych i 
ciesielskich. Od momentu założenia w 1781 r. przez braci Fahlefeld, używana  
najlepsza stal z najlepszym szlifem do najwyższej jakości siekier w Remscheid.
 Siekiera OCHSENKOPF oznacza rzemiosło na najwyższym poziomie i do dziś 
jest dumą tradycyjnego przemysłu narzędziowego.

To, co kiedyś zaczęło się jako produkcja siekier, z biegiem czasu przekształciło 
się w w nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe. Jakość i obsługa są dla nas 
najważniejsze I miejsce. 

Tylko najlepsze surowce są wystarczająco dobre: narzędzia OCHSENKOPF
wykonane są ze stali C60. Charakteryzują się one wytrzymałość i długą  
żywotnością. 

Do produkcji uchwytów używane są wyłącznie najlepsze materiały. Drewno takie 
jak hikora jest bardzo odporne na złamania i elastyczne. Narzędzia  
OCHSENKOPF celowo mają szlif koronowy zamiast szlifu nożowego. Szlif ten 
zapewnia dłuższą żywotność krawędzi tnącej. 

Tak wiele można by jeszcze powiedzieć o tej marce, która dziś jest uważana za
miarą wszystkich rzeczy. Ale przede wszystkim trzeba przeżyć OCHSENKOPF. 
Na stronie obróbka drewna. W głębokim, ciemnym lesie. 

NAJSTARSI  
AXTSCHMIEDE

NIEMCY

MIT



4

Z kuźni do lasu

POCHODZENIE 
SIEKIERY

KUCIE KOMPETENCJI

Z walcowanej, hartowanej i odpuszczanej 
stali C60 półfabrykaty do kucia są odcięty.

Rozgrzany do czerwoności półfabrykat jest 
kształtowany na prasie kuźniczej i blank jest  
zdeformowany, a oko topora jest wybite.  
Nadmiar zadziorów zostaje usunięty.

Wykuwanie z rozgrzanego do czerwoności 
ostrza na wałek rozciągający.

Ostateczne kształtowanie w ramach młot 
kuźniczy. Odgratowywanie nadmiaru  
materiał i szlifowanie wstępne siekiery.

Trwałe oznakowanie poprzez stemplowanie za pomocą 
znak producenta. Odpuszczanie (hartowanie i odpus-
zczanie) krawędzi tnącej siekiery gwarantuje twardość i 
wytrzymałość.

Piaskowanie powierzchni. Dokładne mielenie krawędź 
tnąca. Koronowany zwiększa stabilność. Bezbarwny 
lakier chroni głowicę siekiery przed korozją.

Wczepianie i klinowanie łodyg. Strona 
potrójne klinowanie przez jedno drewniane 
i dwa dwa kliny pierścieniowe zapewniają 
trwałe bezpieczne połączenie. 
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Oceny z testów przeprowadzonych przez wykwalifikowane  
ośrodki badawcze poświadczają nasza wysoka jakość

EXCELLENT 
JAKOŚĆ

NAGRODY

KWF-Profi
Sprzęt do pracy w lesie, który Kuratorium Pracy Leśnej
i Techniki Leśnej e.V. (KWF) w Groß-Umstadt zostały kom-
pleksowo sprawdzone przez KWF w Groß-Umstadt, otrzymują 
znak kontrolny "KWF-Profi". Spełniają one wszystkie wymag-
ania zgodnie ze stanem techniki. Należą do nich efektywność 
ekonomiczna i normy bezpieczeństwo pracy, ergonomia i 
zgodność z wymogami ochrony środowiska. Badania obejmu-
ją pomiary techniczne, leśnictwo testy i badania praktyczne. 
Nowy znak kontrolny "KWF-Profi" zastępuje starszy znak FPA 
"Eichel" - dla więcej niż znak firmowy dla sprawdzonej techniki 
leśnej od ponad 50 lat. 

VPA GS
Sprawdzone bezpieczeństwo przez Versuchs- und Prüfanstalt
(VPA) w Remscheid. Od ponad 50 lat VPA jest testowanie 
narzędzi ręcznych od ponad 50 lat.

Standard KWF
Nowo wprowadzony znak kontrolny KWF "STANDARD" obejmu-
je jak również znak kontrolny "KWF-Profi" zawiera kompletny
test wartości użytkowej. Znak kontrolny "STANDARD" jest spec-
jalnie przeznaczony dla produktów, które wyróżniają się wysokimi 
wymaganiami profesjonalnych profesjonalnego wykorzystania w 
leśnictwie. Również użytkownik okazjonalny, jak np. samodzielny 
producent drewna opałowego, może również może polegać na 
sprawdzonym bezpieczeństwie.
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INFORMACJE

Topory i siekiery dla  
uniwersalne zastosowanie

Narzędzia do dzieleniaSiekiery do okrzesywania,  
ścinania oraz do uprawy

Gwarancja jakości  
Dla Twojego bezpieczeństwa
 ·  Pierwszorzędnej jakości narzędzie do bezpiecznej pracy 
zawodowej

 · Kute w Niemczech od ponad 235 lat narzędzia wysokiej jakości
 ·  Głowice siekier wykonane z wyjątkowo trwałych i odpornych 
Stal C60 zapewniająca najwyższą możliwą jakość

 ·  Ograniczona analiza gwarancji gatunku stali szczególnie czysta 
i wysokiej jakości stal

 ·  Sferyczna krawędź tnąca zapewniająca efektywną trwałość 
cięcia z długą żywotnością krawędzi tnącej

 · Trzonki siekier również produkowane są w Niemczech
 · Wykorzystanie drewna z wybranych obszarów upraw
 · Wielokrotne bezpieczne klinowanie głowic siekier
 · Certyfikowana jakość przez renomowane instytuty badawcze

Różne obszary zastosowań wymagają  
specjalnie dostosowanych narzędzi 

Aby ułatwić znalezienie odpowiedniego narzędzia, nasze produkty  
są są oznaczone zgodnie z ich przeznaczeniem:

Rąbanie drewna:
Notatki aplikacyjne
Zawsze upewnij się przed rozpoczęciem pracy, 
czy istnieje wystarczająca bezpieczna odległość
zachowana jest wystarczająca bezpieczna odległość 
od innych osób i przedmiotów.

 Nosić odpowiednią odzież ochronną,  
jak okulary ochronne i obuwie ochronne.

Szeroki, wysoki na około kolana blok do krojenia 
na płaskiej powierzchni na płaskiej powierzchni 
stanowi podstawę do krojenia rąbanie drewna.
Umieścić kawałek drewna, który ma być rozłupany 
na klocku do rąbania na desce do krojenia i wziąć 
topór rozłupujący w obie ręce. obie ręce. Prawa ręka 
chwyta za koniec uchwytu, lewa ręka trzyma górną 
część część rękojeści poniżej głowicy siekiery (dla 
leworęcznych obowiązuje to w ma to zastosowanie 
odwrotnie).

 Teraz podnieś topór w powietrze i poprowadź 
lewą rękę lewa ręka wzdłuż uchwytu do prawej 
ręki koniec uchwytu do prawej ręki.
prawa ręka. W przypadku mniejszych kawałków 
drewna często wystarczy jedno uderzenie.
a drewno jest rozszczepione. Dla większych
kliny z aluminium mogą być stosowane jako pomoc 
przy większych kawałkach drewna i wbić młotkiem 
rozłupującym. młotek. Kliny stalowe mogą być 
używane tylko z młotkiem z twardego drewna lub 
tworzywa sztucznego. młotek z tworzywa sztucz-
nego za pomocą młotka z twardego drewna lub 
tworzywa sztucznego.
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Ścinanie drzew i 
Prace pomocowe

lekka praca rozłu-
pywania do Ø 25 
cm Długość maks. 
30 cm

średnia praca przy 
rozłupywaniu Ø 25 - 
40 cm Długość maks. 
30 cm

ciężka praca przy 
rozłupywaniu
od Ø 40 cm Długość 
maks. 30 cm

Metrowe kawałki Praca tarcia  
klinowego aluminium 
lub Plastik

ILTIS® - Osie

Osie uniwersalne

SPALT-FIX® SIEKIERY 
1250g, 50 cm uchwyt

SPALT-FIX® Osie 1250g,
70 cm uchwyt

SPALT-FIX® Osie 2500g

Siekiera 2750g

Młotek rozłupując 
3 kg

Młotek rozłupujący 
3,5 kg

Recoilless Młotek z  
napędem klinowym

doskonale 
nadający się

dobrze  
przystosowany

nieodpow-
iednie

odpow-
iedni

wyjeżdżać

również dla klinów stalowych

Właściwy dobór narzędzi 
do rozłupywania i ścinania drewna
Oczywiście, wybór zależy również od wzrostu użytkownika.
i jego kondycji fizycznej. Na przykład duży i silny użytkownik  
lepiej poradzi sobie z ciężką siekierą i długim i długiej rączce  
niż mniejsza osoba.

Siekiera uniwersalna może być używana do ścinania, okrzesywa-
nia i rozłupywania drewna. i rozłupywanie drewna. Jeśli chcesz 
używać siekiery wyłącznie do rozłupywania rozłupywanie, siekiera 
rozłupująca uniwersalna jest w każdym przypadku lepsza ze  
względu na geometria głowy w kształcie klina.

Tuleja uchwytu nie tylko zabezpiecza uchwyt. Strona ciężar ok. 
300 g zwiększa również ciężar głowicy narzędzia. narzędzia jest 
zwiększona. Stąd zwłaszcza lżejsze Siekiera SPALT-FIX® o masie 
głowicy 1250 g osiąga większą siłę przebicia niż porównywalna gło-

wica siekiery bez osłony trzonka. Do wbijania klinów (ze względów 
bezpieczeństwa tylko kliny z tworzywa sztucznego lub aluminium, 
bez klinów stalowych) kliny, bez klinów stalowych), najlepszy jest 
młot rozłupujący BIG OX® o masie 3 kg. najlepiej nadaje się do 
wbijania klinów (ze względów bezpieczeństwa tylko kliny z tworzy-
wa sztucznego lub aluminium) a osłona rękojeści chroni drewnianą 
rękojeść pod głowicą przed poniżej głowicy przed uszkodzeniem. 
Ponieważ drewno z sękami jest dość trudne do rozłupania drewno 
jest dość trudne do rozłupania, najlepiej jest użyć ciężkiej siekiery 
rozłupującej ciężką siekierę rozłupującą lub młot rozłupujący. 

Z następującym przeglądem i następującymi wskazówkami 
pomoże Ci dokonać właściwego wyboru narzędzia:

WYBÓR NARZĘDZI

do 1250 g
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Skos z koroną nie ma takiej samej ostrości optycznej, ale
ale wynik dzielenia jest taki sam. Ze względu na znacznie dłuższe
przy szlifie koronowym rzadziej wymagane jest ostrzenie. zostać 
ponownie oszlifowane. Zwiększa to żywotność narzędzia i  
oszczędza nie tylko czas, ale i koszty.

 ·  Północnoamerykański gatunek drzewa z rodziny orzechowatych.
 ·  Wysokiej jakości, bardzo odporne na złamania, elastyczne drew-
no. W przeciwieństwie do drewna jesionowego, nośność fizyczna 
drewna hikorowego wynosi w przypadku hikory jest 3 - 4 razy 
wyższy.

 ·  Struktura długowłóknista: większe bezpieczeństwo w przypadku 
pęknięcia wału. Drewno jest utrzymywane razem przez długie 
włókna i oraz niekontrolowane oderwanie się złamanej klamki i a 
głowica siekiery jest omijana.

 · Tłumienie drgań
 · Długa żywotność

Optyczna ostrość szlifowanego noża jest wyraźnie widoczna na 
pierwszy rzut oka. wyraźnie widoczne na pierwszy rzut oka.  
Ostrzenie to powoduje jednak stępienie krawędzi tnącej.
szybciej zużywa się krawędź skrawająca i musi być częściej szlifowa-
na. być częściej szlifowane.

 ·  Europejskie gatunki drzew
 · Drewno zalecane przez DIN jako minimalna jakość
 · Ekonomiczne i odporne na złamania
 ·  Krótkoziarnista struktura: Krótkie włókna drewna oznaczają, że w 
przypadku złamania nie można utrzymać pęknięcia. być trzymane 
razem. Uchwyt składa się z dwóch części.

JAKOŚĆ 
UZNAJ

CECHY JAKOŚCIOWE

Klin pierścieniowy rozkłada siłę docisku równomiernie w zakresie 
360°, tzn. również w kierunku ruchu. Struktura włókien drewna 
jest nie zniszczone. Głowica siekiery luzuje się nawet po kilku
sto uderzenia. Wbudowany rygiel zapewnia korzystne połącze-
nie połączenie i zapobiega poluzowaniu klina pierścieniowego.
klin na pierścień. Plus za bezpieczeństwo.

Płaski klin nie wywiera żadnej siły zaciskającej
w kierunku ruchu.

   UCHWYTY HIKOROWE      UCHWYTY Z DREWNA JESIONOWEGO   VS

VS

   SZLIFOWANIE KORON      KRAWĘDŹ NOŻA   VS

   RINGWEDGE      PŁASKA KRAWĘDŹ   



9

Oryginał: Większe bezpieczeństwo i skuteczność

SYSTEM  
ROTBANDPLUS

Śrubowa płyta zamykająca z 
pierścieniem i drewnianym 
klinem

Długa stalowa tuleja 
rękojeści

Rękojeść wykonana z wysokiej jakości 
drewna hikorowego. Wyjątkowo odporne 
na zginanie i niełamliwe.

Młotek do rozłupywania drewna PROFI BIG OX® No. OX 635 H > S. 11

Flail Axe ROTBAND-PLUS No. OX 630 H > S. 14

Topór SPLIT-FIX® Axe ROTBAND-PLUS No. OX 648 H > S. 14

Uniwersalny Topór Złoty Leśny ROTBAND-PLUS No. OX 620 H > S. 16

Axa SPALT-FIXÂ® ROTBAND-PLUS No. OX 644 H > S. 15

ROTBAND-PLUS

Gama produktów ROTBAND-PLUS  
na pierwszy rzut oka:



2.000 kg

D
IN

BI
G

 O
X 

RO
TB

AN
D

-P
LU

S

0 kg

1.000 kg

2.000 kg

3.000 kg

4.000 kg

5.000 kg

6.000 kg

5.620 kg
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BIG OX

MŁOTEK DO  
ROZŁUPYWANIA 
DREWNA BIG OX®

Łatwe rozłupywanie drewna

Podwójnie certyfikowane bezpieczeństwo 
dzięki zwiększone wartości ekstrakcji

Dostępny jest zamienny uchwyt  
ROTBAND-PLUS w komplecie z tuleją 
ochronną uchwytu, klinem pierścieniowym, 
płytką zabezpieczającą i śrubą zabezpieczającą. 
Z KWF-Profi i znakiem kontrolnym VPA GS, 
podwójny certyfikat bezpieczeństwa.

System bezpieczeństwa, który wyznacza 
standardy: Długa stalowa tuleja ochron-
na trzpienia, klin pierścieniowy, płytka 
zabezpieczająca i śruba zabezpieczająca 
głowica i uchwyt tworzą bezpieczną całość. 
jednostka.

Rękojeść wykonana z wysok-
iej jakości drewno hikorowe. 
Ekstremalne wygięcie i nie do 
złamania.

Rękaw ochronny z długim uchwytem  
wykonane ze stali.

Całkowicie bezpieczne połączenie  
pomiędzy trzonek i główka młotka.
Długa żywotność i maksymalne  
bezpieczeństwo pracy - nawet w  
przypadku awarii.

Bardzo duża powierzchnia  
uderzenia.

Nominalna wartość 
wysuwu wg DIN do młotka 
rozłupującego nr 35 bez 
ROTBAND-PLUS

BIG OX® ROTBAND-PLUS 
zgodnie z dochodzeniami 
VPA
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MŁOTKI ŁUPANE DO DREWNA

 · Z uchwytem ROTBAND-PLUS
 ·  Kuta główka młotka z nosem obrotowym i bardzo dużą powierzchnią  
uderzającą, np. do wbijania klinów

 · Z wysokiej jakości rękojeścią z drewna hikorowego w formie gałki  
 i ochroną ostrza

OX 635 H PROFI młotek do  
rozłupywania drewna BIG OX®

 · Kuta główka młotka z nosem obrotowym i bardzo dużą  
 powierzchnią uderzającą, np. do wbijania klinów
 · Z wysokiej jakości rękojeścią w formie gałki z drewna  

 jesionowego (nr OX 35 E-) lub hikorowego (nr OX 35 H-)  
 i ochroną ostrza

 · Młotek do rozłupywania drewna
 · Kuta główka młotka z długą krawędzią tnącą i odwracalnym nosem
 · Ze względu na swój smukły kształt szczególnie nadaje się do  

 rozłupywania drewna miękkiego
 · Z wysokiej jakości rękojeścią z drewna hikorowego w formie  

 gałki i ochroną ostrza

OX 638 H Młotek do rozłupywania  
drewna ROTBAND-PLUS
smukła konstrukcja

OX 35 E & H Młotek do rozłupywania  
drewna PROFI

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1707663 OX 635 H-3009 KWF, GS 3000 70 900 4200 OX E-696 H-0850 82,90

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591789 OX 35 E-3001 KWF, GS 3000 70 850 3800 OX E-86 E-0850 59,90

1591797 OX 35 H-3009 KWF, GS 3000 70 850 3800 OX E-96 H-0850 65,90

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1881353 OX 638 H-3509 KWF, GS 3500 80 900 5000 OX E-638 H-3500 81,90
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OSIE SPALT
Szybkie i łatwe rąbanie drewna

OSIE SPALT

ROTBAND-PLUS: 
Większe bezpieczeństwo i skuteczność

Mocowanie trzonu 
Tuleja ochronna uchwytu, klin pierścieniowy, 
płyta bezpieczeństwa i wkręt do drewna 
sprawiają, że uchwyt i łeb stają się jednym 
elementem i zapewniają maksymalne  
bezpieczeństwo pracy.

Długa żywotność 
Dodatkowo, długa stalowa tuleja  
ochronna trzpienia chroni go w  
przypadku awarii i gwarantuje długą  
żywotność.

Uchwyt zapasowy ROTBAND-PLUS 
kompletny z tuleją ochronną uchwytu, 
klinem pierścieniowym, płytą zamykającą 
i śrubę zabezpieczającą. Z KWF-Profi i 
znakiem kontrolnym VPA GS, podwójny 
certyfikat bezpieczeństwa.

Optymalny rezultat rozłupywania przy 
niewielkim wysiłku dzięki klinowej  
konstrukcji ostrza

Z wysokiej jakości uchwytem  
w formie gałki
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 · Z uchwytem ROTBAND-PLUS
 ·  Szczególnie nadaje się do rozłupywania drewna miękkiego
 ·  Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w formie gałki

OX 630 H Topór rozszczepialny  
(Flail Axe) PLUS CZERWONY TABELA

 ·  Szczególnie nadaje się do rozłupywania drewna miękkiego
 ·  Z wysokiej jakości trzonkiem w kształcie gałki wykonanym  
z drewna jesionowego

OX 30 E Topór rozszczepialny (Flail Axe)

OSIE SPALT

 ·  Optymalny rezultat rozłupywania przy niewielkim wysiłku  
dzięki klinowej konstrukcji ostrza

 · Z uchwytem ROTBAND-PLUS
 ·  Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w formie gałki

OX 648 H SPLIT-FIX® Axe  
ROTBAND-PLUS

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1962396 OX 648 H-1257 KWF, GS 1250 100 700 2150 OX E-648 H-1250 72,90

1852701 OX 648 H-2508 KWF, GS 2500 115 800 3550 OX E-648 H-2500 79,90

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

2336537 OX 630 H-2757 KWF, GS 2750 120 900 4250 OX E-630 H-2750 99,90

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591762 OX 30 E-2751 KWF, GS 2750 120 850 3800 OX E-85 E-0850 76,90
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 ·  Optymalny rezultat rozłupywania przy niewielkim wysiłku  
dzięki klinowej konstrukcji ostrza

 ·  Długa żywotność, niska waga
 ·  Z wysokiej jakości trzonkiem w kształcie gałki wykonanym  
z drewna jesionowego

OX 248 E Topór SPLIT-FIX® Axe

 ·  Optymalny rezultat rozłupywania przy niewielkim wysiłku  
dzięki klinowej konstrukcji ostrza

 · Z uchwytem ROTBAND-PLUS
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w formie gałki

 ·  Optymalny rezultat rozłupywania przy niewielkim wysiłku  
dzięki klinowej konstrukcji ostrza

 ·  Długa żywotność, niska waga
 · Z wysokiej jakości trzonkiem w kształcie gałki wykonanym  

 z drewna jesionowego

OX 244 E Axa SPALT-FIX®

OX 644 H Topór SPALT-FIX®
ROTBAND-PLUS

OSIE SPALT / TOPORKI

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1953338 OX 248 E-1257 KWF STD, GS 1250 100 700 1850 OX E-84 E-0700 49,90

1591703 OX 248 E-2501 KWF PRO, GS 2500 115 800 3250 OX E-84 E-0800 45,90

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1852728 OX 644 H-1255 KWF, GS 1250 100 500 1950 OX E-644 H-1250 56,90

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591738 OX 244 E-1251 KWF, GS 1250 100 500 1650 OX E-84 E-0500 36,00
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Uniwersalne zastosowanie

ZŁOTE OSIE

 · Niezbędne do pracy w lesie i ogrodzie
 ·  Z mocowaniem uchwytu ROTBAND-PLUS: tuleja ochronna uchwytu,  
klin pierścieniowy, płyta bezpieczeństwa i wkręt do drewna sprawiają,  
że uchwyt i łeb stają się jednym elementem i zapewniają maksymalne  
bezpieczeństwo pracy.

 ·  Dodatkowo, długa stalowa tuleja ochronna trzpienia chroni go w  
przypadku awarii i gwarantuje długą żywotność.

 · Precyzyjnie polerowana głowica osi z zabezpieczeniem krawędzi tnącej
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w kształcie stopy krowy
 ·  Wymienna rękojeść jest dostarczana w komplecie z osłoną rękojeści,  
klinem pierścieniowym, płytą blokującą i wkrętem do drewna.

OX 620 H Uniwersalny Topór Gold Forest  
ROTBAND-PLUS
Reniszowa forma

 · Niezbędne do pracy w lesie i ogrodzie
 · Precyzyjnie polerowana głowica osi z zabezpieczeniem krawędzi tnącej
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w kształcie stopy krowy

OX 20 H Uniwersalny Topór Złoty Leśny
Reniszowa forma

Precyzyjnie polerowana  
głowica siekiery

Uchwyt w kształcie 
łapy krowy

OCHSENKOPF  
ZŁOTE SIEKIERY 

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1879812 OX 620 H-1257 KWF, GS 1250 120 700 2100 OX E-620 H-1250 75,50

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591061 OX 20 H-1257 KWF, GS 1250 120 700 1850 OX E-94 H-0700 62,90

1591320 OX 20 H-1608 GS 1600 130 800 2350 OX E-94 H-0800 79,90
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OSIE UNIWERSALNE / TOPORKI

 · Niezbędny, poręczny pomocnik do pracy w lesie i ogrodzie
 · krawędź tnąca polerowana na gładko
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna jesionowego  

 w kształcie stopy krowy

OX 235 E Topór leśny

 · Praktyczny towarzysz kempingu i wypoczynku
 · Idealny również do rozłupywania małych kłód (drewno rozpałkowe)
 · Tylna część głowicy siekiery może być użyta do wbijania kołków  

 namiotowych, na przykład
 · głowa i łodyga są całkowicie wykute z jednego kawałka
 · Niezwykle stabilny i solidny
 · Z plastikowym uchwytem
 · Pakowane w skórzane etui z szlufką na pasek dla bezpiecznego  

 i wygodnego transportu

OX 270 GST Cały stalowy topór

 · Do uniwersalnego zastosowania
 · polerowana krawędź tnąca, z zabezpieczeniem  

 krawędzi tnącej
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna jesionowego  

 w kształcie stopy krowy 

OX 209 E Topór EURO
Reniszowa forma

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591398 OX 209 E-1252 GS 1250 120 700 1850 OX E-83 E-0700 52,90

1591428 OX 209 E-1602 GS 1600 130 800 2350 OX E-83 E-0800 55,90

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591649 OX 235 E-0602 KWF, GS 600 105 360 900 OX E-78 E-0360 29,90

1591657 OX 235 E-0802 KWF, GS 800 110 380 1100 OX E-78 E-0380 34,90

1591665 OX 235 E-1002 GS 1100 125 410 1300 OX E-78 E-0410 32,90

Kod Nr
Cena € 
(bez. VAT)

1735934 OX 270 GST-600 600 85 320 880 37,90
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SIEKIERA LEŚNA O 
WYSOKIEJ  

WYDAJNOŚCI ILTIS®

Niezmiennie cienkie ostrze  
jest hartowane 

3-krotny klin zabezpieczający zapewnia 
optymalną ochronę optymalna ochrona i 
gwarancja Bezpieczny uchwyt.

Niezmiennie cienkie ostrze jest  
hartowane prawie stwardniały prawie na 
oko. Cięcie w związku z tym nadaje się mu 
szczególnie wysoki priorytet trwałość cięcia.

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt wykonany z 
wysokiej jakości drewno hikorowe. Wyjątkowa odpor-
ność na zginanie i nie do złamania.

Stal specjalna
Tylko dzięki zastosowaniu tego wysokiej  
jakości stal może ten typ siekiery o opisa-
nych zaletach opisany. Stal ta pozostaje 
nawet w niskich temperaturach i dlatego 
i w związku z tym umożliwia również stałe 
użytkowanie przy silnym mrozie i na wszyst-
kich typach z drewna liściastego.

Niewielki ciężar
Większa wydajność cięcia przy mniejszej 
ilości wysiłek. Bardziej ergonomiczne i 
skuteczniejszy praca. 

Proste szlifowanie
Dzięki profesjonalnemu szlifowaniu nie 
ma potrzeby utwardzanie wtórne nie jest 
konieczne.

według Dr. Gottfrieda Reissingera 
Autor książki "Podstawy konstrukcyjne siekiery".

OSIE ILTIS

Zmniejszone ryzyko pęknięć
Cienkie i sprężyste ostrze absorbuje siły 
zginające siły zginające, które występują 
przy każdym uderzeniu i pochłania je. 
Ryzyko pęknięcia znacznie zmniejszone, a 
żywotność i odpowiednio wydłuża się okres 
użytkowania.



19

OSIE ILTIS

 ·  Model kanadyjskich drwali - z 2 krawędziami tnącymi do np.  
2 różnych cięć na jednej osi

 · Nadaje się do okrzesywania, ścinania i pielęgnacji kultur
 · Stale cienkie ostrze, hartowane niemalże dla oka, zapewnia  

 wysoką wartość użytkową, długą żywotność i niską wagę.
 · Możliwość łatwego przeszlifowania przez użytkownika
 · Z dokładnie wypolerowanymi krawędziami tnącymi i ochroną przed przecięciem
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w formie gałki

 · Nadaje się do okrzesywania, ścinania i pielęgnacji kultur
 ·  Stale cienkie ostrze, hartowane niemalże dla oka,  
zapewnia wysoką wartość użytkową

 ·  Możliwość łatwego przeszlifowania przez użytkownika
 ·  Z dokładnie wypolerowaną krawędzią tnącą i ochroną ostrza
 ·  Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w kształcie stopy krowy

 · Nadaje się do okrzesywania, ścinania i pielęgnacji kultur
 · Stale cienkie ostrze, hartowane niemalże dla oka,  

 zapewnia wysoką wartość użytkową
 · Możliwość łatwego przeszlifowania przez użytkownika
 · Z dokładnie wypolerowaną krawędzią tnącą i ochroną ostrza
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego  

 w kształcie stopy krowy

OX 16 H  Double ILTIS® Axe 
Model Kanada

OX 15 H  Topór ILTIS®  
(topór piły łańcuchowej)
Model Kanada

OX 10  H  ILTIS® Axe
Model Europa

Kod Nr Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591223 OX 16 H-1008 1000 135 900 2100 OX E-990 H-9000 109,00

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591193 OX 10 H-1207 KWF, GS 1100 126 700 2100 OX E-94 H-0700 64,90

Kod Nr Znak zgodności Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591207 OX 15 H-0807 KWF 800 110 700 1400 OX E-95 H-0700 52,90

1591215 OX 15 H-1007 KWF 1000 125 700 1600 OX E-95 H-0700 62,90
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SIEKIERY WYCZYNOWE

Specjalne opracowane do sportu

SIEKIERY WYCZYNOWE

Wszystkie wymogi znajdziecie  
na stronie www.ochsenkopf.com

OX 18 H Topór ściółkowy

OX 440 H Topór sportowy

 ·  Optymalna trajektoria dzięki dobrej równowadze
 · Zaprojektowany specjalnie na potrzeby konkurencji
 · Forma i projekt sÄ… zgodne z normami konkurencji
 · Głowica topora kuta i dokładnie polerowana
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego.  

 Dzięki specjalnej obróbce drewna optycznie bardzo atrakcyjny
 · Pewne mocowanie uchwytu dzięki 3-krotnemu klinowaniu
 · Dostawa z wysokiej jakości skórzanymi ochraniaczami na krawędź tnącą

 ·  Ze specjalnym cięciem szkoleniowym*
 ·  Wykonane ze stali specjalnej
 · Pewne mocowanie uchwytu dzięki 3-krotnemu klinowaniu 
 ·  Z wysokiej jakości, nieprzetworzoną rękojeścią w kształcie  
łapy krowy wykonaną z drewna hikorowego 

* Uwaga: Topór nadaje się tylko do miękkiego drewna, np. topoli.

Ochrona stóp i goleni
Wykonane ze stali nierdzewnej.  
Jako zabezpieczenie na wypadek awarii. 
Do noszenia pod ubraniem i w butach.

Miernik kąta
Ze stali nierdzewnej, do dokładnego 
określenia kąta cięcia (13 - 17°)

Kod Nr Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1592696 OX 440 H-2708 190 800 3300 OX E-453 H-0800 290,90

Kod Nr Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1591630 OX 18 H-1206 1200 150 750 2000 OX E-99 H-0750 145,90
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KLINIKI
Aluminium, tworzywo sztuczne lub stal

OX 41 Owalny aluminiowy obrotowy klin 
rozszczepiający
 · Kuty bezpieczny klin rozszczepiający, wykonany z wysokiej jakości aluminium
 · Zwiększona wysokość podnoszenia i maksymalny efekt rozłupywania dzięki  

 obróconemu o 30° kształtowi
 · Optymalna obsługa i większa powierzchnia uderzeniowa dzięki owalnemu kształtowi
 · Awarie i uszkodzenia powierzchni zewnętrznej są minimalizowane.
 · Rowki wygrawerowane pod ostrym kątem na przedniej stronie, dodatkowe zęby  

 piły z tyłu i zadziory po obu stronach zapobiegają wysuwaniu się i sprężynowaniu  
 klina podczas wjeżdżania, szczególnie w przypadku drewna mrożonego.
 · Prosty napęd przez żebra prowadzące
 · Niezwykle stabilny
 · Nadaje się tylko do rozszczepiania, bez klina ścinania!

 ·  Wysokie bezpieczeństwo: Brak odprysków przy użyciu młotków stalowych  
(nie ma stali na stali). młotki stalowe (nie stal na stal).

 · Niezwykle lekki i bardzo stabilny.
 · Brak uszkodzeń łańcucha piły łańcuchowej przy dotykaniu klina.

Barbs przed  
wyślizgnięciem się

Tylna okładka Ballig-round 
Powierzchnia 
uderzenia w celu 
poprawy efekt 
uderzenia w kie-
runku uderzenia

Żebro przewodnika 
do jazdy na wprost w w 
kierunku uderzenia

Profil zęba 
piły przed wyślizgnięciem się Prosta powierzchnia 

mocowania dla lepszej  
jazdy w

Profil jodełkowy
przed wyślizgnięciem się

Nie skręcona powierzchnia  
klina dla lepszej jazdy w

KLINIKI

Zalety klinów aluminiowych

Odznaczony Nagroda BMELV 
w dziedzinie technologii leśnej 
2012

Proszę zwrócić uwagę na nasze  
instrukcje bezpieczeństwa dla  
wszystkich typów klinów na stronie 38

Kod No. Znak zgodności
maks. wysokość  
podnoszenia L B /

Cena € 
(bez. VAT)

2598558 OX 41-1000 KWF 60 225 65 1000 36,90
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OX 42 Masywny klin aluminiowy

OX 43 Aluminiowe piły łańcuchowe  
do cięcia i ścinania klinów

OX 44 – OX 45 Pusty klin aluminiowy

 · Kuty bezpieczny klin rozszczepiający, wykonany z wysokiej jakości aluminium
 · Nadaje się do ścinki i rozłupywania
 · Ostrożnie wygrawerowane rowki z przodu i podwójne rowki wzdłużne  

 z tyłu zapobiegają odbijaniu się klina.
 · Nadaje się również szczególnie do drewna mrożonego
 · Niezwykle stabilny i szczegÃ³lnie lekki 

Możliwość łączenia z kieszenią klinową OX 127-0000 (strona 33)

 · Kuty klin zabezpieczający z aluminium
 ·  Ostrożnie wygrawerowane rowki z przodu i podwójne rowki wzdłużne  
z tyłu zapobiegają odbijaniu się klina.

 · Szczególnie nadaje się do pracy z piłą łańcuchową

 · Kute z wysokiej jakości aluminium
 · Nadaje się do ścinki i rozłupywania
 · Przód i tył są wyposażone w podwójne żebra wzdłużne
 · Szczególnie nadaje się do drewna o większych średnicach
 · Dostępne z wymienną wkładką drewnianą i aluminiowym pierścieniem lub  

 z odporną na zużycie i warunki atmosferyczne wkładką z tworzywa sztucznego
 · Wkładka przedłuża efekt klina i umożliwia większy efekt rozrzucania i rozłupywania
 · Pierścień aluminiowy na drewnianej wkładce zapobiega odpryskom podczas  

 wjeżdżania do środka.
 · Konstrukcja aluminiowy klin drążony kompletny = aluminiowy klin drążony,  

 wkładka drewniana, pierścień aluminiowy
 

KLINIKI

Kod Nr Znak zgodności
maks. wysokość  
podnoszenia L B /

Cena € 
(bez. VAT)

1591878 OX 42-0550 KWF, GS 35 215 45 550 20,90

1820486 OX 42-0850 KWF, GS 35 265 55 850 26,90

1591142 OX 42-1050 KWF, GS 40 260 60 1050 21,90

Kod No.
maks. wysokość  
podnoszenia L B /

Cena € 
(bez. VAT)

1591940 OX 43-0510 27 140 100 485 20,00

Kod Nr Oznaczenie
Znak  
zgodności

maks. wysokość 
podnoszenia L B /

Cena € 
(bez. VAT)

1591886 OX 45-0650 Aluminiowy klin  
wydrążony kompletny

KWF 58 360 72 940 29,90

1591908 OX 44-0000 Pojedynczy klin  
aluminiowy

KWF 170 72 500 21,50

1591916 OX 46-0000 Wkładka drewniana 360 4,50

1591924 OX 47-0000 Pierścień aluminiowy,  
Ø wewnętrzny 53 mm

80 4,20

1591932 OX 49-0000 Wkładka z tworzywa 
sztucznego, biała

400 27,00
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 · Wykonane z wysokiej jakości tworzywa poliamidowego pochodzącego z recyklingu
 ·  Niezwykle odporny na uderzenia i dlatego idealnie nadaje się do ścinki,  
nawet w ekstremalnym zimnie

 · Optymalny efekt klinowy nawet w zmarzniętym drewnie 
 
Alarm bezpieczeństwa: Nadaje się tylko do ścinki, nie do rozłupywania
 
Możliwość łączenia z kieszenią klinową OX 127-0000 (strona 33)

Kuty klin pełny z rowkiem prowadzącym 

Alarm bezpieczeństwa: Kliny stalowe należy wbijać zawsze tylko za pomocą młotka  
z twardego drewna lub tworzywa sztucznego. Wpływ stali na stal może prowadzić  
do jej odprysków

 ·  Uniwersalny młotek leśny odpowiedni do bezpiecznego wbijania  
klinów stalowych, aluminiowych i z tworzywa sztucznego

 · Łagodny dla powierzchni = redukcja zużycia materiału i dłuższa  
 żywotność klina
 · Idealny również do jazdy w słupkach ogrodzeniowych
 · Znacznie większy efekt udarowy dzięki specjalnemu metalowemu  

 wypełnieniu obudowy młotka
 · Ergonomiczna praca dzięki ochronie cięgien i przegubów, ponieważ  

 nie ma odrzutu
 · Bezodpryskowe, trudnołamliwe i trudnościeralne główki polyamidowe,  

 75 Shore D, testowane do -20° C
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna hikorowego w formie gałki 

OX 31 – OX 34 Plastikowy klin do ścinki

OX 40 Stalowy nóż klinowy

OX 36 H Młotek klinowy zwrotny

KLINIKI

Kod Nr Oznaczenie
Znak 
zgodności

maks. 
wysokość 
podnoszenia L B /

Cena € 
(bez. VAT)

1592041 OX 32-0100 Plastikowy klin do ścinki YUKON KWF 25 180 65 150 8,90

1592068 OX 31-0300 Plastikowy klin do ścinki ALASKA KWF 30 230 70 250 8,90

1592076 OX 34-0400 Plastikowy klin do ścinki LABRADOR KWF 40 245 75 400 12,90

Kod Nr
maks. wysokość 
podnoszenia L B /

Cena € 
(bez. VAT)

1591975 OX 40-2000 31 250 54 2000 13,90

1591983 OX 40-3000 40 270 56 3000 16,90

Kod Nr Oznaczenie
Znak  
zgodności ,

Szef  
/

Długość 
głowy L /

Uchwyt 
zapasowy

Cena € 
(bez. VAT)

2703327 OX 36 H-2609 Młotek klinowy 
zwrotny

KWF 70 2600 175 900 3000 OX E-36 
H-2600

124,50

2820838 OX 36-2600 Głowica wymienna z 
poliamidu (1 szt.)

70 2600 15,90
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OX 60 Obieraczka do kory
Forma szwarcwaldzka

OX 62 Obieraczka do kory
Forma puchu

OX 63 – OX 64 Obieraczka do kory

 · Optymalnie nadaje się do usuwania kory drzew
 · Z wylewką z korbą
 · Dostawa bez uchwytu

 · Do łatwego usuwania kory i cienkich gałęzi
 · Z wylewką z korbą
 · Z 2 dodatkowymi bocznymi krawędziami tnącymi
 · Dostawa bez uchwytu

 · Optymalnie nadaje się do usuwania kory drzew
 · Z wylewką z korbą
 · Dostawa bez uchwytu

OBIERACZKA DO KORY

Kod Nr Znak zgodności Cięcie y / Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1592610 OX 60-0650 KWF 140 1180 650 OX E-87 E-0950 26,90

Kod Nr Znak zgodności Cięcie y / Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1592637 OX 62-0800 KWF 140 1180 800 OX E-87 E-1180 40,90

Kod Nr Wersja Cięcie y / Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1592645 OX 63-0400 wersja lekka 110 1180 400 OX E-87 E-0950 16,50

1592653 OX 64-0550 ciężka konstrukcja 140 1180 550 OX E-87 E-1180 26,90
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OX 52 Szczypce do ręcznego pakowania

OX 53 Szczypce do ręcznego pakowania

 · Kuta konstrukcja, hartowane końcówki
 · Z antypoślizgowym, ergonomicznie ukształtowanym korkowym uchwytem
 · Otwór ustny 265 mm

 · Kuta konstrukcja, hartowane końcówki
 · Z wysokiej jakości dwuskładnikowym uchwytem z korka i  

 tworzywa sztucznego
 · Antypoślizgowy i ergonomiczny
 · Defekt palca w udzie
 · Otwór na usta 185 mm

OX 58 podnośnik do wycinki
 · Mocny, wydajny i ergonomiczny
 · Hak odwracalny i płyta kuta
 · Solidny profil stalowy
 · Antypoślizgowy korkowy uchwyt, przyjemny w dotyku
 · Regulowany hak odwracalny
 · Z pochylonym uchwytem dla lepszej ergonomii
 ·  OX 58-0800: 
Zastosowanie: Jako pomoc przy ścince i do obracania do wysokości pierśnicy Ø 25 cm.

 ·  OX 58-1200: 
Zastosowanie: Jako środek pomocniczy przy ścince do wysokości pierśnicy Ø 25 cm.

Alarm bezpieczeństwa: 
 · Podnośniki do ścinania są dopuszczone tylko do pracy jednoosobowej.
 · Max. Obciążenie na uchwycie 150 kg
 · Uszkodzone lub wygięte dźwigniki nożowe muszą być  

 natychmiast wymienione.

NARZĘDZIA DO PODPIERANIA DREWNA

Kod Nr Znak zgodności L /
Cena € 
(bez. VAT)

1592491 OX 58-0800 KWF 800 2800 52,90

1592505 OX 58-1200 KWF 1300 3600 68,90

Kod Nr Znak zgodności /
Cena € 
(bez. VAT)

2231379 OX 52-0000 KWF 985 44,90

Kod Nr Znak zgodności /
Cena € 
(bez. VAT)

1609742 OX 53-0000 KWF 480 29,90
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OX 50 Z Hak do ciągnięcia

OX 50 P Haki do pakowania

OX 59 Aluminiowe haki odwracalne

OX 51 Haki odwracalne
Forma szwarcwaldzka

 · Do bezpiecznego ciągnięcia i podnoszenia podczas obróbki słabego drewna
 · Naostrzona końcówka dla pewnego trzymania w drewnie
 · Z antypoślizgowym, ergonomicznie ukształtowanym korkowym uchwytem

 · Do bezpiecznego podnoszenia, transportu i układania sklejki
 · Naostrzona końcówka dla pewnego trzymania w drewnie
 · Z antypoślizgowym, ergonomicznie ukształtowanym korkowym uchwytem

 · Idealny do obracania części pni i całych pni drzew
 · Szczególnie nadaje się do ciężkiego drewna
 · Wykonany z wysokowytrzymałego stopu aluminium
 · Z mocnym stalowym hakiem dla pewnego zamocowania w drewnie
 · Antypoślizgowe dzięki dodatkowej zakrzywionej końcówce
 · Niezawodność funkcjonalna dzięki wysokiej stabilności
 · Pewne mocowanie dzięki dodatkowemu gumowemu uchwytowi
 · Długość rury 1,46 m, długość całkowita 1,56 m
 · Max. Otwarcie 40 cm

 · Do obracania i przenoszenia kłód
 · Stal chromowo-wanadowa, kuta
 · Rozmiar może być regulowany przez wybrzuszenie i  

 narzędzie jest odpowiednie do różnych średnic pnia.

NARZĘDZIA DO PODPIERANIA DREWNA

Kod Nr Znak zgodności y /
Cena € 
(bez. VAT)

2231395 OX 50 Z-0000 KWF 210 370 21,90

Kod Nr Znak zgodności y /
Cena € 
(bez. VAT)

2231387 OX 50 P-0000 KWF 270 415 24,50

Kod Nr Znak zgodności /
Cena € 
(bez. VAT)

1980998 OX 59-1500 KWF 4900 169,00

Kod Nr Znak zgodności Pierścień Ø y /
Cena € 
(bez. VAT)

1592440 OX 51-0000 KWF 125 400 1600 31,90
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Przybory ręczne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie  
drewno jest podnoszone, przenoszone, układane lub toczone,
Do rozłupywanie drewna opałowego, na przykład, gdy rozłupane 
drewno musi być transportowane. Sappie nie tylko oszczędza 
energię, ale także odciąża plecy. 

Ci użyteczni pomocnicy działają jak przedłużone ramię. Po 
wbiciu końcówki  w drewno, rozłupane drewno można podnieść,  
co jest zdrowe dla pleców.  
 

Każdy z sapppies ręcznych OCHSENKOPF oferuje indywidualne 
zalety. Szczególnie lekki jest aluminiowy sappie OX 172 A. Strona 
OX 173 E z drewnianą rękojeścią to sprawdzona i tradycyjna . a 
Sappie OX 173 K z rękojeścią z włókna szklanego to wytrzymały 
wersja solidna.

SAPPIES
Małe narzędzie z dużym efektem

SAPPIES

Blokada głowy

twardy syntetyk

Rdzeń z włókna  
szklanego

miękki plastik

Niezniszczalny i wytrzymały
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OX 173 K wyrostek robaczkowy

OX 172 A Aluminiowy zestaw  
narzędzi ręcznych

OX 173 E & H wyrostek robaczkowy

 · Do przemieszczania i podnoszenia mniejszych pni drzew oraz kawałków drewna
 · Dla ergonomicznej i przyjaznej dla pleców pracy
 ·  Z 3-komponentowym uchwytem z włókna szklanego:  
twarde tworzywo sztuczne w górnej części uchwytu, miękkie tworzywo sztuczne w  
obszarze uchwytu dla wygodnego dotyku i nietłukący się rdzeń z włókna szklanego.

 · Dodatkowa ochrona głowy 

Możliwość łączenia z uchwytem szafirowym OX 126-000 (strona 33)

 · Do przemieszczania i podnoszenia mniejszych pni drzew oraz kawałków drewna
 · Dla ergonomicznej i przyjaznej dla pleców pracy
 · Uchwyt wykonany z wysokowytrzymałego stopu aluminium
 · Specjalna geometria końcówki zapewnia mocne trzymanie w drewnie
 · Duża stabilność, niezawodne trzymanie, wyjątkowo lekkie
 · Z uchwytem z tworzywa sztucznego, przyjemnym w dotyku,  

 antypoślizgowym dzięki dodatkowemu zaczepowi na uchwycie

 · Do przemieszczania i podnoszenia mniejszych pni drzew oraz kawałków drewna
 · Dla ergonomicznej i przyjaznej dla pleców pracy
 ·  Z wysokiej jakości uchwytem w kształcie łapy krowy wykonanym z jesionu  
(nr OX 173 E-) lub drewna hikorowego (nr OX 173 H-)

Możliwość łączenia z uchwytem szafirowym OX 126-000 (strona 33)

SAPPIES

Kod Nr Znak zgodności / /
Cena € 
(bez. VAT)

2478099 OX 173 K-0500 KWF 380 500 930 42,90

Kod Nr Znak zgodności / / Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1592408 OX 173 E-0500 KWF 380 500 775 OX E-78 E-0380 29,50

2976463 OX 173 E-0600 KWF 600 500 1020 OX E-78 E-0600 32,90

1949365 OX 173 H-0580 KWF 800 500 1100 OX E-78 H-0800 36,90

Kod Nr Znak zgodności /
Cena € 
(bez. VAT)

1976176 OX 172 A-0500 KWF 500 500 65,90

1976168 OX 172 A-0700 KWF 700 580 74,90

2294478 OX 172 A-0900 KWF 900 760 79,90

Szef 

Szef 
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OX 172 SCH Aluminiowy zestaw  
narzędzi ręcznych
z krawędzią tnącą

OX 171 E Sappie
Kształt tyrolski, ząbkowany

 · Do przemieszczania i podnoszenia mniejszych pni drzew oraz kawałków drewna
 · Z dodatkową krawędzią tnącą z tyłu do szybkiego cięcia włókien drewnianych
 · Dzięki podwójnej funkcji, siekiera ręczna może być szybko przekształcona w topór za  

 pomocą jednego obrotu, zastępując w ten sposób dodatkowe narzędzie podczas pracy
 · Dla ergonomicznej i przyjaznej dla pleców pracy
 · Uchwyt wykonany z wysokowytrzymałego stopu aluminium
 · Specjalna geometria końcówki zapewnia mocne trzymanie w drewnie
 · Duża stabilność, niezawodne trzymanie, wyjątkowo lekkie
 · Z uchwytem z tworzywa sztucznego, przyjemnym w dotyku, antypoślizgowym  

 dzięki dodatkowemu zaczepowi na uchwycie

 · Do przesuwania i ciągnięcia kłód
 · Dla lepszej przyczepności na zmarzniętym drewnie z  

 dodatkowym uzębieniem
 · Z wysokiej jakości trzonkiem z drewna jesionowego

SAPPIES

Kod Nr / / Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1592351 OX 171 E-1102 1100 1100 2100 OX E-76 E-1100 84,90

1592386 OX 171 E-1302 1100 1300 2300 OX E-76 E-1100 89,90

Kod Nr /
Cena € 
(bez. VAT)

2937476 OX 172 SCH-0500 500 560 79,00

Szef 
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OX 70 E & H Półksiężyc kulturowy

OX 252 K Szwajcarski Gertel

OX 252 T Torba na Swiss Gertel

 · Do wycinania i usuwania mniejszych roślin, np. krzewów,  
 podszycia, małych gałęzi
 · Wersja kuta
 · Z dodatkową tylną krawędzią tnącą
 · Z wysokiej jakości uchwytem z drewna jesionowego (OX 70 E-)  

 lub hikorowego (OX 70 H-)

 ·  Optymalny pomocnik do pielęgnacji młodych roślin i usuwania  
mniejszych roślin

 · Ostrze z hartowanej i odpuszczanej stali C45
 · Dwuskładnikowy uchwyt o nowoczesnym wzornictwie
 · Miękkie tworzywo sztuczne w obszarze uchwytu zapewnia komfortową  

 pracę dłoni i antypoślizgową

 · Praktyczna torba do bezpiecznego transportu i przechowywania
 · Odpowiedni dla szwajcarskiego żelu agarowego nr OX 252
 · Z zatrzaskami do szybkiego zamykania i pętlą na pasek
 · Wykonany z wytrzymałego, łatwego do czyszczenia poliestru

DBAŁOŚĆ O KULTURĘ

Kod Nr Wersja
Znak  
zgodności / /

Uchwyt 
zapasowy

Cena € 
(bez. VAT)

1592106 OX 70 E-0901 do obsługi oburęcznej KWF 900 900 1600 OX E-90 
E-0900

46,90

1592122 OX 70 H-0905 do obsługi jedną ręką KWF 450 900 1300 OX E-98 
H-0450

42,50

Kod Nr Cięcie y y /
Cena € 
(bez. VAT)

2717883 OX 252 K-0500 295 465 640 22,50

Kod Nr /
Cena € 
(bez. VAT)

2794012 OX 252 T-0000 165 11,90

Szef 
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AKCESORIA

OX 126-0000 Uchwyt Sappie

OX 127-0000 Torba klinowa

 · Praktyczny uchwyt do narzędzia ręcznego nr OX 173
 · Do szybkiego odkładania podczas pracy i do bezpiecznego transportu
 · Łatwy montaż Sappies za pomocą zamka zatrzaskowego
 · Wykonany z wytrzymałego, łatwego do czyszczenia poliestru
 · Uchwyt narzędziowy ze stali nierdzewnej odchyla się na boki za pomocą

 · Do gotowego do ręcznego przechowywania aluminiowych i  
 plastikowych klinów na taśmie
 · 2 duże przegródki zapewniają bezpieczny chwyt dla 2 klinów. Alternatywnie można  

 nosić szczypce do pakowania OCHSENKOPF lub hak do ściągania w tylnej kieszeni.
 · Może być również łączony z szerokimi pasami dzięki dużej pętli pasa
 · Wykonany z wytrzymałego, łatwego do czyszczenia poliestru

OX 125-0000 Profesjonalny pas leśny
 · Pasek z prawdziwej skóry z mocną podwójną perforacją
 · Stabilizująca wyściółka w dolnej części pleców, a tym samym zrównoważony  

 rozkład masy ciała, stabilne podparcie i maksymalny komfort noszenia
 · Wewnętrzna strona tapicerki perforowana, zapewniająca optymalną cyrkulację powietrza
 · Szerokość taśmy ok. 45 mm, maksymalna szerokość tylnej wyściółki 130 mm
 · zdejmowana wyściółka, skórzany pasek może być również używany oddzielnie
 · Dla obwodu talii od 80 - 120 cm

Kod Nr H B /
Cena € 
(bez. VAT)

2646978 OX 126-0000 160 105 140 12,90

Kod Nr H B /
Cena € 
(bez. VAT)

2821095 OX 127-0000 320 140 160 12,90

Kod Nr /
Cena € 
(bez. VAT)

2907054 OX 125-0000 440 34,90
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OX 129-0000 Uchwyt na taśmę pomiarową
 · Dla leśnych taśm pomiarowych
 · Dwa pierścienie do zawieszania miarki taśmowej
 · Unika się uszkodzeń odzieży przez końcówkę haka
 · Może być również łączony z szerokimi pasami dzięki szerokiej pętli pasa
 · Wykonany z wytrzymałego, łatwego do czyszczenia poliestru

OX 128-0000 Spray może drżeć
 ·   Do gotowego do ręcznego przechowywania puszek z aerozolem na taśmie
 · Szczególnie nadaje się do farb do znakowania lasów lub uszczelniaczy  

 ran drzew w rurach
 · Wykonany z wytrzymałego, łatwego do czyszczenia poliestru

OX 80 B Hak łezkowy z obręczą ochronną
 · Trwałe oznakowanie drewna bez użycia środków chemicznych
 ·  Usuwanie szkodników, które siedzą pod korą i lekkich chorób drzew
 ·  Praktyczny kształt scyzoryka, z dodatkowym uchwytem ochronnym, składany
 ·  Ostrze ze stali nierdzewnej, ulepszonej cieplnie

OX 80 Hak łezkowy (Ściągacz do drzew)
 ·  Trwałe oznakowanie drewna bez użycia środków chemicznych
 · Usuwanie szkodników, które siedzą pod korą i lekkich chorób drzew
 · Praktyczny kształt scyzoryka, składany
 · Ostrze ze stali nierdzewnej, ulepszonej cieplnie

AKCESORIA

Kod Nr H B T /
Cena € 
(bez. VAT)

3086542 OX 129-0000 255 155 5 110 9,50

Kod Nr H B T /
Cena € 
(bez. VAT)

3026833 OX 128-0000 275 115 80 114 12,50

Kod Nr Długość ostrza y /
Cena € 
(bez. VAT)

3069052 OX 80 B 85 190 0,130 47,90

Kod Nr Długość ostrza y /
Cena € 
(bez. VAT)

3069044 OX 80 85 190 0,100 43,50
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OX 350 - OX 355 Dexel

OX 370 Nóż kolejowy/wagonowy

 · Do wydrążania, np. pni drzew
 · krawędź tnąca polerowana na gładko
 · Dostawa bez uchwytu

 · Do ściągania drewnianych belek
 · Z nitowanymi niebieskimi szwami
 · krawędź tnąca polerowana na gładko

OX 410 Topór Jab
 · Do obróbki powierzchni drewnianych, np. belek drewnianych
 · Stal chromowo-wanadowa
 · krawędzie tnące polerowane na gładko

NARZĘDZIA STOLARSKIE

NARZĘDZIA  
STOLARSKIE

Kod Nr Oznaczenie Cięcie y / Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1592890 OX 350-0850 Flatdexel 85 mm 85 1150 OX E-91 E-0800 800 38,90

1592912 OX 355-0700 Hollowdexel 70 mm 70 1150 OX E-91 E-0800 800 54,90

Kod Nr Wersja Cięcie y y /
Cena € 
(bez. VAT)

1592874 OX 410-4500 3-łopatkowe, z fazami bocznymi 45 450 1150 45,90

Kod Nr Szerokość ostrza Długość ostrza /
Cena € 
(bez. VAT)

1593048 OX 370-2500 35 250 500 40,00
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OX 345 H siekiera strzelecka

OX 375 Scyzoryk
wersja prosta lekka

 · Z kutym pazurem paznokcia
 · Dwukrawędziowa krawędź tnąca polerowana na gładko
 · Z wysokiej jakości, prostą rękojeścią w kształcie stopy krowy  

 wykonaną z drewna hikorowego

 · Do ściągania drewnianych belek
 · Z nitowanymi czarnymi szwami

NARZĘDZIA STOLARSKIE

Kod Nr Uchwyt zapasowy
Cena € 
(bez. VAT)

1593005 OX 345 H-1102 1100 120 380 1400 OX E-83  H-0390 63,90

Kod Nr Cięcienbreite Cięcienlänge /
Cena € 
(bez. VAT)

1593056 OX 375-2250 35 225 400 30,50

1593064 OX 375-2500 35 250 450 32,90
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OX 33-0200 ostrzenie i honowanie  
kamienia
 · Osełka szlifierska i gładząca z węglika krzemu o zaokrąglonych krawędziach
 · Materiał ten jest jednym z najtwardszych i najlepszych materiałów ściernych i  

 idealnie nadaje się do narzędzi o przeważnie płaskich krawędziach tnących,  
 takich jak osie, topory, dłuta i noże.
 · Jednostronnie z gruboziarnistą warstwą (120) do szybkiego szlifowania
 · Jednostronnie z drobnym ziarnem (320) do drobnego szlifowania lub gładzenia

Wniosek:
 · Z olejem o niskiej lepkości do szlifowania dokładnego
 · Z ropą naftową do normalnego cięcia
 · Z wodą do szlifowania zgrubnego
 · Suche dla szczególnie silnego ścierania

OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO

OX E-123 Zestaw montażowy
3-częściowy

Wskazówki dotyczące ponownego ostrzenia krawędzi tnącej:

Podczas procesu szlifowania należy 
zapewnić że oryginalny kształt

Kształt krawędzi tnącej jest zawsze za-
chowany. Najpierw przejedź po zgrubnej 
stronie kamienia kamień nad krawędzią 
tnącą z cyrklem krawędź tnąca. Uzyskanie 
"ostatecznego" szlifu za pomocą drobnego 
ziarna.

W zależności od dodatkowego 
materiału ściernego, z. np. olej lub 

woda, różne można uzyskać różne wyniki 
szlifowania osiągnięty można osiągnąć.

Tępe krawędzie tnące można uczynić 
"ostrymi". ponownie "naostrzyć" 

poprzez ponowne szlifowanie. znowu ostro. 
Pomaga w tym osełka. 

 · Składające się z 2 klinów pierścieniowych i 1 klina drewnianego

Kod Nr L B H /
Cena € 
(bez. VAT)

1785419 OX 33-0200 125 50 20 200 15,90

Kod Nr Oznaczenie /
Cena € 
(bez. VAT)

1593897 OX E-123-0150 Zestaw mocujący do handsappies + siekier, 3 szt.  
(2 kliny pierścieniowe, 1 klin drewniany)

8 1,40

1997238 OX E-123-0125 Zestaw mocujący do młotów rozłupujących, 3 szt.  
(2 kliny pierścieniowe, 1 klin drewniany)

12 1,69

1593889 OX E-123-0100 Zestaw mocujący do siekier, 3 szt.  
(2 kliny pierścieniowe, 1 klin drewniany)

12 1,48

1693867 OX E-123-0200 Zestaw mocujący do ciężkich siekier, 3 szt.  
(2 kliny pierścieniowe, 1 klin drewniany)

12 1,58
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OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO

 ·   Nigdy nie uderzaj stalą o stal (np. młotkiem lub siekierą) przeciwko 
siekierze). Kliny stalowe można zatem wbijać tylko przy użyciu 
odpowiedniego młotek z twardego drewna lub tworzywa sztucz-
nego. Strona uderzanie stalą o stal może prowadzić do odprysków 
materiału i powodować i spowodować poważne wypadki.

 ·  Do wbijania klinów z aluminium i tworzywa sztucznego używać 
tylko odpowiednich narzędzi, np. młotka rozłupującego. używać 
tylko odpowiednich narzędzi, jak np. młotek rozłupujący. Tylko to 
narzędzie nadaje się do wbijania klinów ze względu na jego przez-
naczone do wbijania klinów na stałe.

 ·  Używać narzędzi tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Przykład: 
nadużywanie siekiery jako młota nie jest jej przeznaczeniem. jego 
przeznaczenie.

 ·  Narzędzie musi być sprawdzane przed każdym użyciem. Nie może 
być żadnych pęknięć ani uszkodzeń na głowicy lub uchwycie. 
uszkodzenie głowicy i rękojeści. Uchwyt musi być mocno osadzony. 
połączony z głowicą.

 ·  Nosić odpowiednią odzież ochronną, na przykład okulary ochron-
ne, rękawice i obuwie ochronne.

 ·  Nie wolno dźwigać narzędzi na boki.
 ·  Używać tylko oryginalnych uchwytów i klinów zamiennych. Aby 
zapewnić szczelne i tym samym bezpieczne połączenie pomiędzy 
głowicą a rękojeścią między głowicą a uchwytem, wymiary muszą 
być muszą być do siebie dopasowane.

 ·  Właściwa pielęgnacja narzędzia przedłuży jego żywotność. życie 
odpowiednio. Dlatego zawsze należy go przechowywać zawsze 
należy je odpowiednio przechowywać.

 ·  Przechowywanie w zbyt suchym powietrzu powoduje szybkie 
wysychanie rękojeści. szybko wysychają.

 ·  Zbyt wilgotne przechowywanie powoduje pęcznienie drewnia-
nego uchwytu i i na dłuższą metę uszkadzają włókna drewnianej 
rękojeści. 

 ·  Przy dłuższym przechowywaniu krawędź tnąca może być chroni-
ona przez chronić krawędź tnącą przed rdzą poprzez nałożenie 
niewielkiej ilości oleju lub smaru.

 ·  Tępe krawędzie tnące można ponownie uczynić "ostrymi" popr-
zez może być ponownie "naostrzony" przez ponowne szlifowanie.

 ·  Zawsze upewnij się, że narzędzie jest w doskonałym stanie. jest w 
idealnym stanie.

 ·  Krawędź tnąca powinna być zabezpieczona przez być chroniona 
przez odpowiednią osłonę krawędzi tnącej.

 ·  Wyschnięta i luźno przylegająca klamka to zagrożenie bezpiec-
zeństwa i należy je natychmiast wymienić natychmiast wymienio-
ny na nowy, oryginalny uchwyt zastępczy.

Ogólne Instrukcje  
bezpieczeństwa

Pielęgnacja i Instrukcje  
dotyczące przechowywania

UWAGI DLA TWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO

Instrukcje bezpieczeństwa dla klinów
 ·  Na płycie uderzeniowej klinów aluminiowych po dłuższym czasie może 
powstać zadzior. Na blasze uderzeniowej klinów aluminiowych mogą 
powstawać zadziory. Może mieć ostre krawędzie i musi być usunąć, np. 
przez szlifowanie.

 ·  Do wbijania klinów z aluminium i tworzywa sztucznego używać tylko 
odpowiednich narzędzi, np. młotka rozłupującego. używać tylko odpo-
wiednich narzędzi, jak np. młotek rozłupujący. Tylko narzędzie to nadaje 
się do wbijania klinów dzięki specjalnie do wbijania klinów na stałe.

 ·  Nigdy nie uderzaj "stalą o stal": Może to prowadzić do rozszczepie-
nia materiału i spowodować poważne wypadki. Stalowe kliny stalowe 
kliny za pomocą młotka z twardego drewna lub tworzywa sztucznego. 
młotek.
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ODCISK I INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy katalog zastępuje wszystkie poprzednie wydania.  
Zdjęcia i dane techniczne odpowiadają aktualnemu stanowi.

W celu ulepszenia i dostosowania do stanu techniki, zastrzegamy 
sobie prawo do zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 
w wyglądzie, wymiary (zawsze w "mm", chyba że podano inaczej),
wagi i właściwości, jak również wydajności. Nie oznacza to, że
brak roszczeń do korekty lub późniejszej dostawy produktów
dostarczonych produktów. Skreślenia mogą być dokonywane w 
dowolnym momencie w każdej chwili bez konieczności zgłaszania 
roszczeń prawnych. roszczenie prawne.

Wszystkie wskazówki dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa są 
niewiążące. Nie zastępują one żadnych przepisów prawnych ani 
zawodowych. przepisy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. W zakres 
dostawy nie wchodzi dekoracja. 

Przedruk, nawet fragmentów, wymaga wcześniejszej pisemnej 
zgody wcześniejszej pisemnej zgody firmy GEDORE. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. zarezerwowane na całym świecie. Odnosimy się 
do naszych aktualnych umów ramowych i warunkowych jak również 
do naszych warunków dostawy i płatności na stronie www.gedore.
com / nadruk

*Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi za sztukę/
zestaw, bez podatku VAT. Zmiany techniczne i/lub błędy w druku 
zastrzeżone. Ceny bez VAT obowiązują tylko dla sprzedawców i 
konsumentów komercyjnych. Ważny od 01.06.2021 do 31.03.2022

Ogólna koncepcja:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

T +49 2191 596 - 0
F +49 2191 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com 
 
© Copyright by GEDORE Remscheid

Niniejszy katalog został wydrukowany na papierze nadającym  
się do recyklingu i papier bielony bez chloru.
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www.ochsenkopf.com

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 
Fax +49 771 83223-90

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr 
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl 
www.gedore.nl

GEDORE TOOLS INC
4055 Faber Pl Dr
North Charleston  SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315 
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 
Bairro Vicentina |
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Žwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, 
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259 
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, 
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587 
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za 
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67 
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0 
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1 
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149 
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com
Vertrieb Deutschland 
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE TOOL CENTER OOO
per. 2-oj Likhachevskiy 7/1
Moscow, 125438 · RUSSIA
Tel. 8  800 100 58 96 (free from Russia) 
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Gedore Torque Ltd
(Formerly Gedore UK)
North Office, Unit 3B Enterprise Way
Airedale Business Centre
Skipton , North Yorkshire
BD23 2FJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com 
www.gedoreuk.com
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