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PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE

€ 36,90

+ DPH

od

KLEŠŤOVÝ KLÍČ

€ 1099,00
+ DPH

CAPTURE LITE

od

0,25-350Nm

€ 139,00

+ DPH

TORCOFIX TF-K

od

20-850 Nm

AKCE OD 01.04.2021 - 31.03.2022

NOVÉ
VDE 183 10

KLÍČE VDE KLEŠTĚ

103

NOVÉ
183 10 TC

KLEŠŤOVÝ KLÍČ

TF

NOVÉ

94

TORCOFIX SE/K

30

CL 350

CAPTURE LITE

38

KLÍČE

04 – 08

NÁSTRČNÉ KLÍČE A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

09 – 29

MOMENTOVÉ NÁSTROJE

30 – 40

ŠROUBOVÁKY

41 – 45

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

46 – 59

SADY NÁŘADÍ

60 – 62

MODULY NÁSTROJŮ

63 – 74

MOBILNÍ ULOŽENÍ NÁSTROJŮ

74 – 78

STAHOVÁKY

79 – 86

KLADIVA / ÚDEROVÉ NÁSTROJE

87 – 91

KLEŠTĚ

92 – 103

IZOLOVANÉ NÁSTROJE VDE

103 – 111

SPECIALIZOVANÉ NÁŘADÍ

112 – 117

SYSTÉMY NA OHÝBÁNÍ TRUBEK

117 – 119

INSTALATÉRSKÉ NÁSTROJE

119

UNIVERZÁLNÍ RÁČNOVÝ KLÍČ
Ať už v průmyslovém použití, v průmyslu nebo při
šroubování vozidla, s kombinovaným ráčnovým
klíčem od GEDORE máte přesného a spolehlivého
společníka pro nejběžnější šroubová spojení.

zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku při nejvyšším zatížení
a zabraňuje otáčení šroubu. Alternativně je zde 5dílný.
kompaktní design v plastové krabičce s pěnovou vložkou.

4

Kombinovaný ráčnový klíč od společnosti GEDORE kombinuje otevřený klíč a očkový klíč s ráčnovým mechanismem v
jednom nástroji. K dispozici jako sada v robustním pouzdru z
ocelového plechu ve 12 různých velikostech. S velikostí klíče
8-19 mm obsahuje sada vhodný nástroj pro širokou škálu
aplikací. Konstrukce odolná proti zkroucení Klíč zajišťuje
maximální přenos točivého momentu.
Profil pohonu jednotky zajišťuje bezpečnější spojení mezi
rohatkovým klíčem a šroubovým spojem. Rovnoměrný
přenos síly prostřednictvím vlnovitého profilu

2
1

3

7 UR-012

 SADA KOMBINOVANÝCH

››Pro ráčnové povolování a rychlé utahování šroubů a matic
››Přenos vysokých momentů díky geometrii odolné proti
borcení s efektem dvojitého nosníku T

RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

››Čelisti precizně broušené na jmenovitou velikost, která zajišťuje

přepínatelná, 12 kusů

››Extrémně šetrný profil UD, který umožňuje rovnoměrné rozložení

optimální kontaktní plochy

tlaku při použití maximální síly

€ 219,00

+ DPH

Kód
2297418

04

Číslo
7 UR-012

Obsah
7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Délka mm
320

dílů
12

Hmotnost kg
2,84

1
2
3
4

PROFIL UD (Č. 7)
• Tvar vlny profilu zajišťuje bezpečné držení, dokonce iu šroubů,
jejichž rozměry jsou mimo rozsah tolerance. Rovnoměrné
rozložení tlaku umožňuje maximální úsilí

RÁČNA (U-20)
• Extrémně kompaktní a výkonný. Osvědčená ráčnová
technologie U-20 umožňuje efektivní ráčnickou práci

NEOSLŇUJÍCÍ OPTIKA S ÚCHOPEM (Č. 6 + 7)
• Vzhled bez odlesků je dosažen matným chromováním
- povrchová úprava GEDORE je přátelská k ruce i velmi užitečná
- dobrá přilnavost i u mastných rukou
ÚSTA (Č. 6)
• Přesnost lícování zaručuje bezpečné usazení šroubů, delší
životnost ráčny na šrouby a klíče, a je proto nejdůležitějším
předpokladem pro jemnou a bezpečnou práci

„Se sadou ráčnových klíčů
7 UR-012 jsou nejdůležitější
velikosti praktické klasiky
GEDORE vždy po ruce.”

7 UR-005

SADA KOMBINOVANÝCH
RÁČNOVÝCH KLÍČŮ
přepínatelná, 5 kusů

››Pro ráčnové povolování a rychlé utahování šroubů a matic
››Přenos vysokých momentů díky geometrii odolné proti borcení s
efektem dvojitého nosníku T

››Čelisti precizně broušené na jmenovitou velikost, která zajišťuje
optimální kontaktní plochy

››Extrémně šetrný profil UD, který umožňuje rovnoměrné rozložení
tlaku při použití maximální síly

››Kufřík na šroubové klíče z plastu, z pěnovou vložkou

€ 94,90

+ DPH

Kód
2327651

Číslo
7 UR-005

Obsah
8 10 13 17 19 mm

Délka mm
275

dílů
5

Hmotnost kg
0,93

05

1B

››Očkoploché klíče jsou optimální pro povolování a

SADA KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ
metrické

utahování 4hranných, 6hranných a 12hranných
šroubů a matic
››Odkloněné očko zaručuje bezpečné nasazení na hluboce
zapuštěné nebo umístěné šrouby nebo matice.
››Očko s 10 ° odklonem od dříku, profil UD zaručuje
přesný přenos síly
››Útlý profil s žebrem na otevřeném konci zvyšuje
pevnost a zaručuje maximální utahovací momenty

od

€ 69,00

+ DPH

Kód
6011870
6012680

Číslo
1 B-08
1 B-017

Obsah
10 12 13 14 17 19 22 24 mm
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

7

SADA KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ
metrické

dílů
8
17

Hmotnost kg
2,6
2,3

Bez DPH
69,00
139,00

››Očkoploché klíče jsou optimální pro povolování a

utahování 4hranných, 6hranných a 12hranných
šroubů a matic
››Očka 15° odklon od dříku, profil UD zaručuje přesný
přenos síly
››Štíhlé čelisti a plochy čelistí přispívají k celkově nižší
hmotnosti klíče
››Bezpečné uchopení díky prohlubni na dříku, která je
velmi ergonomická a praktická

od

€ 59,00

+ DPH

Kód
6092770
6093580
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Číslo
7-08
7-017

Obsah
10 12 13 14 17 19 22 24 mm
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

dílů
8
17

Hmotnost kg
0,973
1,465

Bez DPH
59,00
109,00

2-10

››Praktická kombinace klíčů s dvojitým kroužkem s různými

OBOUSTRANNÉ OČKOVÉ KLÍČE, SADA

››Extrémně hluboké nebo zapuštěné matice nebo šrouby

velikostmi klíčů

10 kusů

lze bezpečně ovládat pomocí zalomeného kroužku

››Kroužek: tenkostěnný, hluboce zalomený a šikmý 5 °,
s profilem UD - pro šetrný přenos síly

€ 99,00

+ DPH

Kód
6030740

Číslo
2-10

Obsah
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

dílů
10

1
2
3
4

PROFIL GEDORE
Unit Drive

Hmotnost kg
2,225

Větší dotykové plochy zaručují bezpečnější
přenos síly i v případě, že rozměry hlav šroubů
nespadají do dané tolerance.
Rovnoměrný přenos síly na boční strany hlav šroubů.
Výsledný menší vrubový efekt chrání hlavy šroubů
před ohlazením.
Rovnoměrnější přenos utahovacího momentu umožňuje
bezpečně uvolnit dokonce i šrouby s poškozenými
hlavami - nástroj se neprotáčí.

Optimální rozdělování síly umožňuje
přenášet až o 20 % větší momenty.

dvanáctihran

7 XL-0111

››Očkoploché klíče jsou optimální pro povolování a utahování

SADA KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ

››Přenos vysokých utahovacích momentů díky prodlouženému provedení
››Očka 15° odklon od dříku, profil UD zaručuje přesný přenos síly
››Bezpečné uchopení díky prohlubni na dříku, která je velmi

4hranných, 6hranných a 12hranných šroubů a matic

velmi dlouhých

ergonomická a praktická

››Neoslňující, matný povrch
››Bezpečné uchopení díky prohlubni na dříku, která je velmi

€ 109,

00
+ DPH

ergonomická a praktická

››Přetížení je signalizováno deformací
››Pro univerzální použití
››Špičková průmyslová kvalita pro nejtvrdší nároky
nepřetržitého používání

Kód
6104960

Číslo
7 XL-0111

Obsah
8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 mm

dílů
11

Hmotnost kg
1,794
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KD 26 R-120

››Praktická kompilace

SADA DVOJITÝCH ZÁSUVEK
S OTOČNÝMI PINY

››Design podle DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085
››S dutou hřídelí, vyrobenou z ocelové trubky,

Dvojitý nástrčný klíč s otočnými čepy
DIN 2391 bezešvá,

12 kusů

››kalené, vyrobené z materiálu C35, pochromováno

€ 84,90

+ DPH

Kód
6218890

Číslo
KD 26 R-120

Obsah
26 R 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
26 RS 1 2 3

dílů
12

60 S

Hmotnost kg
2,895

››S kalenými a frézovanými upínacími čelistmi jako

prakticky nastavitelný klíč. Mechanismus kola
umožňuje rychlé a přesné nastavení správné velikosti.
Jsi ideální pro efektivní práci
››Chráněná mechanika a další Tvář umožňuje lehké
zásahy bez Narušit funkci klíče
››Švédský model, válec pro levou ruku
››S nastavením měřítka
››pozice čelistí 15 °
››Verze C = poniklováno a pochromováno,
Broušená hlava

STAVITELNÉ KLÍČE
nastavitelný

od

€ 10,90

+ DPH

Kód

Číslo

velikost

Celková délka mm

Rozpětí mm

Promoce

1966316
2170973
2668890

60 S 8 C
60 S 10 C
60 S 12 C

8"
10"
12"

206,5
254,5
305

25
30
36

0-25
0-30
0-36
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Hmotnost
kg
0,34
0,48
0,78

Bez DPH
10,90
13,90
17,90

666-032-J

››Na míru pro moderní použití Průmyslové společnosti,

BIT-BOXOVÝ PRŮMYSL

››Držák bitů se systémem rychlého uvolnění,

32 kusů

ale také nabízí nejběžnější Bity pro kutila
magnetem a Držák stroje

››Krabička na bity z plastu s průhledným krytem pro rychlá
kontrola úplnosti na konci práce

€ 15,90

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2993228

666-032-J

PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x)
TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x), T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x)
T40 (2x)3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x)
XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x)
Adapter 1/4"-1/4"

Délka
mm
107

Šířka
mm
143

Hloubka
mm
42

dílů

Hmotnost kg

32

0,26

666-032-A

››Praktická kombinace bitů pro průmysl,

BIT-BOX ALLROUND

››Držák bitů se systémem rychlého uvolnění,

32 kusů

Řemeslo a ambiciózní kutil
magnetem a Držák stroje

››Krabička na bity z plastu s průhledným krytem
pro rychlá kontrola úplnosti na konci práce

€ 15,90

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2993236

666-032-A

4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x)
PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x)
PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x)
TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x)
T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x)
3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x), Adapter 1/4"-1/4"

Délka
mm
107

Šířka
mm
143

Hloubka
mm
42

dílů
32

Hmotnost
kg
0,246
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ODOLNÉ PROTI OPOTŘEBENÍ A BEZPEČNÉ
Sada 42 torzních bitů je kompaktní řešení
pro náročné a rozmanité šroubové spoje v
průmyslu a obchodu.

1

42dílná sada 666-042 od společnosti GEDORE s torzními bity a
nástrčnými klíče, adaptéry a držáky bitů je určena zejména pro strojní
použití. Torzní zóna funguje jako tlumič nárazů, optimálně tlumí zatížení
a jemně absorbuje vrcholy točivého momentu. Bity jsou ušetřeny, což
enormně zvyšuje životnost. Bity jsou proto vhodné pro měkké a tvrdé
šroubování. Univerzální složení sady torzních bitů zahrnuje bity se
společnými profily a rozměry ve třech různých délkách v kombinaci se
systémem barevného kódování a také
dva adaptéry pohonu pro disky
1/4 "a 3/8". Tři magnetické
vložky do nástrčných klíčů s
držáky strojů rozšiřují rozsah
použití.

3

2

€ 29,90

+ DPH

4

666-042

››Torzní zóna chránící bity při zatížení, špičky

točivého momentu jsou jemně tlumeny, čímž se
zvyšuje životnost
››Vč. extrémně tenký, samosvorný magnetický
držák bitů s funkcí rychlé výměny
››Pro měkké a tvrdé šroubování
››Vhodné pro použití v rázových utahovácích

SADA TORZNÍCH BITŮ
42 kusů

Kód

Číslo

Obsah

3100316

666-042

1/4" bity, 25 mm1/4" slot 5,5, 6,5 mm
1/4" Phillips PR 2, 1/4" Phillips PH 1 2 2 3
1/4" Phillips PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
1/4" bity, 50 mm, 1/4" šestihranný 3 4 5 mm
1/4" Phillips PH 1 2 2 3, 1/4" Phillips PZ 1 2 2 3
1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" bity, 88,9 mm
Slot 1/4" 5,5 mm, 1/4" Phillips PH 2
1/4" Phillips PZ 2, 1/4" TX T25
Adaptér pohonu 1/4" šestihran x 1/4" čtverec, L. 50 mm
Adaptér pohonu 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm
Vložka nástrčného klíče, magnetická, s šestihranným nástavcem 1/4" SW 8 mm, délka 67 mm
Vložka nástrčného klíče, magnetická, s šestihranným nástavcem 1/4" SW 10 mm, délka 67 mm
Vložka nástrčného klíče, magnetická, s šestihranným nástavcem 1/4" SW 13 mm, délka 67,7 mm
Držák bitů 1/4" One-touch Slim Lock, L.66.5mm

10

Délka
mm
190

Šířka
mm
120

Hloubka
mm
45

dílů
42

Hmotnost
kg
0,67

1
2
3
4

BEZPEČNÁ PRÁCE
• Extrémně tenký a samosvorný magnetický
držák bitů s funkcí rychlé výměny

ROZSÁHLÉ ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
• 42 dílů pro náročné šroubové spoje v p
růmyslu a obchodu

PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST
• Torzní zóna chránící bity při zatížení, špičky
točivého momentu jsou jemně tlumeny,
čímž se zvyšuje životnost
JASNÉ BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ
• Barevně označené bity identifikují různé
profily pro širokou škálu aplikací

„Vysoká kvalita zajišťuje
maximální životnost i při
vysokých točivých
momentech.”

666-006

››Vložky nástrčných klíčů s magnetem pro zašroubování a

BOX NA BITY, NÁSTRČNÝ KLÍČ,
STROJNÍ UPÍNÁNÍ

››Obzvláště vhodné pro samořezné šrouby
››Krabice z plastu s průhledným krytem pro rychlou

6 kusů

vytažení šestihranných šroubů bez poškození
kontrolu úplnosti po práci

€ 24,90

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2993244

666-006

7 8 10 12 13 mm 3/8"

Délka
mm
107

Šířka
mm
143

Hloubka
mm
42

dílů
6

Hmotnost
kg
0,24
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INOVATIVNÍ POMOCNÍK
Se zásobníkovým šroubovákem s funkcí ráčny
můžete snadno vyměnit 12x konvenční
šroubováky!

permanentní magnet bezpečně fixuje bity v držáku,
aby nemohly vypadnout. Bity lze také snadno vyjmout
z integrovaného zásobníku bitů v rukojeti.

Šroubovák na časopisy 2169-012 od GEDORE zaujme přesným
a inovativním mechanismem. Zejména při práci v omezeném
prostoru dokazuje svou schopnost s úhlem návratu téměř 0 °.
Šroubovák zásobníku má integrované otáčení ve směru
hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, včetně
centrálního zajišťovacího mechanismu, který zajišťuje fixní
funkci ráčny. Díky malému vnějšímu průměru je držák bitů
vhodný také pro těžko přístupná šroubová spojení. Silný

€ 23,90

2

+ DPH

4
3

1

2169-012

››Vybavený šroubovák zásobníku s funkcí ráčny
››Pro přesnou práci ve stísněných prostorech
››Velmi nízký úhel záklonu, téměř 0° (nelze měřit

ŠROUBOVÁK SE ZÁSOBNÍKEM
V RUKOJETI S FUNKCÍ RÁČNY
SILENTGEAR 1/4" 

mechanickým měřicím zařízením)

››Nastavení ve směru hodinových ručiček / proti směru

hodinových ručiček pomocí otočného kroužku, neutrální
středová poloha se západkovým zámkem umožňuje
šrouby bez rohatkové funkce
››Díky SilentGear téměř bezhlučný provoz
››Integrovaný zásobník bitů pojme až 12 bitů 1/4"

6,3
mm
1/4”

Kód

Číslo

Držák pohonu,
Šestihranné palce

3031691

2169-012

1/4"

12

Držák pohonu,
Šestihranný
metrický
6.3

Délka mm

Délka čepele
mm

250

125

Šířka
rukojeti
mm
38,6

Obsah
SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5
PH 1 2 3PZ 1 2
TX T10 T15 T20 T25

Hmotnost
kg
0,235

1
2
3
4

SILNÉ DRŽENÍ
• Bity jsou pevně fixovány silným
magnetem

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ
• Otočný kroužek pro otáčení ve směru
hodinových ručiček a proti směru hodinových
ručiček i střední polohu lze snadno přepínat
jednou rukou

ŽÁDNÝ ZNATELNÝ ÚHEL NÁVRATU
• Díky zpětnému úhlu téměř 0 ° je zapotřebí 4krát
menší rotační pohyb než u konvenčních řešení

INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK BITŮ
• Flexibilita díky integrovanému úložišti bitů s
různými profily pro různé aplikace šroubů

„Šroubovák na časopisy
GEDORE je inovativní a
užitečný pomocník pro
různé šroubovací aplikace.”

2675

››Velmi kompaktní ráčnový šroubovák
››Pro přesnou práci ve stísněných prostorech
››Velmi nízký úhel záklonu, téměř 0° (nelze měřit

RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK
SILENTGEAR 1/4" DRŽÁK BITŮ 

mechanickým měřicím zařízením)

››Nastavení ve směru hodinových ručiček / proti směru

hodinových ručiček pomocí otočného kroužku, neutrální
středová poloha se západkou umožňuje šrouby bez funkce
západky

€ 12,90

+ DPH

6,3
mm
1/4”

Kód
3031918

Číslo
2675

Pohon čtvereční palec
1/4"

Pohon čtverečních mm
6,3

Hmotnost kg
0,14

13

KVALITNÍ RÁČNA S ODPOVÍDAJÍCÍM
PŘÍSLUŠENSTVÍM
Kompaktní krabice s nástrčným klíčem je ideálním
řešením pro průmysl, obchod a ambiciózní kutily.

1

Krabice na nástrčné klíče s ráčnou 1/4 "666-U-20 od společnosti
GEDORE je vhodná pro strojní a ruční použití a obsahuje kromě
reverzibilní ráčny také 1/4" kardanový nástavec 50 mm, dva 1/4
"bitové adaptéry (Vnitřní čtyřhran a šestihran), extra tenkostěnné
nástrčné klíče 1/4 "nástrčné klíče
od 4 do 13 mm a šroubovací
nástavce 1/4". Reverzní ráčna
trumfuje s malým úhlem
otáčení 6 °. Vložka nástroje pro
kontrolu pěny s označením
zajišťuje rychlý přístup.

4

2

€ 89,00

+ DPH

3

1
2
3
4
14

RÁČNY PRVOTŘÍDNÍ KVALITY
PRO JEMNOU PRÁCI
• s nízkým úhlem otáčení 6 ° v těžko přístupných
pracovních oblastech s malým prostorem

SILNÝ ZÁSUVKY ZÁSUVKY
• Zásuvky jsou pro strojní a ruční použití
vhodné a extrémně tenkostěnné

UNIVERZÁLNĚ POUŽÍVÁN
• Sada obsahuje 35 nástrojů a příslušenství
pro nejběžnější velikosti a profily klíčů

LEHKÉ A PRAKTICKÉ
• Kompaktní plastová krabička s vložkou z tvrdé pěny a
průhledným víkem pro dobrý přehled o nářadí

„Nastavená kompozice je
ideální pro použití na cestách.
Díky průhlednému krytu je na
první pohled vidět úplnost
sady.”

666-U-20

BOX NA NÁSTRČNÉ KLÍČE
S RÁČNOU 1/4"
35 kusů

Kód
2998211

››Praktická kombinace: bitové zásuvky a ráčny pro průmysl, obchod a ambiciózní kutil
››Oboustranná ráčna s integrovanou pravou a levou rotací
››Zajímavé připevnění vložky uvolněním tlačítka
››Vložky s vnitřním šestihranem, zvláště tenkostěnné pro ruční a strojní použití: SW 4-13
››Box na nástrčné klíče z plastu s vložkou z tvrdé pěny a průhledným krytem pro rychlou
kontrolu úplnosti po práci

Číslo
666-U-20

Obsah
Šroubovací bit 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
Šroubovací bit 1/4"4 5 6 8 TX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
PH1 PH2 PH3PZ1 PZ2 PZ34,5 5,5 6,5
Kardanový nástavec 1/4" 50 mm, Bitový adaptér 1/4" čtyřhranný - 1/4" šestihranný
Adaptér 1/4" 6kt venku - 1/4" 4kt venku, Oboustranná ráčna GEDORE 1/4" 2093 U-20

Délka mm
107

Šířka mm
143

20 EMU-10

Hloubka mm
42

dílů
35

Hmotnost kg
0,57

››S ručně ovládanými vložkami s vnitřním šestihranem
››S ovládacími nástroji
››S oboustrannou ráčnou s extra jemným ozubením
››V plastové krabičce

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"
16 kusů

€ 119,00

+ DPH

Kód
6162220

Číslo
20 EMU-10

Obsah
Ráčna 2093 U-10, nástrčné klíče 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13
Příslušenství T-rukojeť s posuvným dílem 2087
Prodloužení 1/4" 2090-4, univerzální kloub 2095, 1/4" čtvercová nástrčná rukojeť 2098

Šířka mm
200

20 LMU-10

Hloubka mm
38

dílů
16

Hmotnost kg
0,79

››S dlouhými 6bodovými a krátkými 12bodovými vložkami
nástrčných klíčů s profilem UD, ručně ovládané

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"

››S ovládacími nástroji
››V plastové krabičce

49 kusů

€ 199,00

+ DPH

Kód
1815687

Číslo
20 LMU-10

Obsah
Ráčna 2093 U-10, jednotka pohonu D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Šestihran 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8685 X 5 6 8
687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2690 PZD 1 2 3 příslušenství 620
1/4" multi-rukojeť 676 699, prodloužení 1/4" 2090-2-6, kardanový kloub 2095

Šířka mm
275

Hloubka mm
42

dílů
49

Hmotnost kg
1,262

15

30 GMU-10

››S ručně ovládanými šestihrannými vložkami
nástrčných klíčů s profilem UD

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8"

››S ovládacími nástroji
››Sortiment U-10 s robustní pákovou reverzační ráčnou
››V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

17 kusů

€ 179,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

Šířka mm

Hloubka mm

6235710

30 GMU-10

3093 ráčna U-10
Vložky 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19
Příslušenství 3/8" T-rukojeť s posuvným 3087
3/8" prodloužení 3090-5-10
Univerzální kloub 3/8" 3095

320

55

D 30 HMU-10

dílů
17

Hmotnost
kg
2,6

››S ručně ovládanými 12bodovými vložkami
nástrčných klíčů s profilem UD

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8"

››S ovládacími nástroji
››Sortiment U-10 s robustní přepínací pákou s ráčnou
››V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

22 kusů

€ 189,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

Šířka mm

Hloubka mm

6239700

D 30 HMU-10

3093 ráčna U-10
Vložky D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Příslušenství 3/8" T-rukojeť s posuvným 3087
3/8" prodloužení 3090-5-10
Univerzální kloub 3/8" 3095

320

55

16

dílů
22

Hmotnost
kg
3,1

D 30 TX20 U-20

››Kompilace pro automobilový průmysl a průmysl
››Patice 3/8" a 1/4" pro vnitřní a vnější šrouby TX
››S robustní pákovou reverzační ráčnou, s

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/8" + 1/4"
50 kusů

uvolněním tlačítkem

››V krabici z ocelového plechu GEDORE s vložkou
pro kontrolu nástroje

€ 319,00

+ DPH

Kód
2075695

Číslo
D 30 TX20 U-20

Obsah
Ráčna 3093 U-20 2093 U-20
Vložky 3/8" D 30 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
3/8" TX 30 E11 E12 E14, 3/8" ITX 30 T45 T50
1/4" D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 12 13, 1/4" TX 20 E5 E6 E7 E8 E10
1/4" 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Příslušenství 3/8" prodloužení 3090 KR-3, 3/8" prodloužení 3090-5
3/8" prodloužení 2090 KR-5, 1/4" prodloužení 2090-6, 620, 673 6,3 10, 676, 699

Šířka mm
320

Hloubka mm
55

dílů
50

Hmotnost kg
3,2

IN 30 LKM

››Pro šrouby s vnitřním šestihranem,

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3/8"

››V plastové krabičce

krátké a dlouhé

10 kusů

€ 69,00

+ DPH

Kód
1509918

Číslo
IN 30 LKM

Obsah
IN 30 4 5 6 8 10, IN 30 L 4 5 6 8 10

Šířka mm
200

ITX 30 TX-015

Hloubka mm
38

dílů
10

Hmotnost kg
0,761

››Pro vnitřní a vnější šrouby TX
››V plastové krabičce

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3/8"
15 kusů

€ 119,00

+ DPH

Kód
1509942

Číslo
ITX 30 TX-015

Obsah
ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14

Šířka mm
200

Hloubka mm
38

dílů
15

Hmotnost kg
0,801

17

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO
NÁROČNÉ ŠROUBOVÉ SPOJE
Kombinace zvláště nízké celkové výšky a
speciálních vložek pro závitové a šroubové
spoje činí z této sady opravdového řešení
problémů.

poskytuje další podporu ve stísněných prostorech. Ideální přenos
síly vložek nástrčných klíčů je dán tvarem vlny profilu UD. Vložka
pro kontrolní nástroje bezpečně a zřetelně uloží vložky ve
velikostech klíčů 10-24 mm v robustní krabici z ocelového plechu.

Praktická sada nástrčných klíčů 19 SKU-20 je vhodná pro
šroubové spoje 1/2 "na závitové tyče, spojovací tyče,
torzní tyče, matice tlumičů a pro montáž řemenice na
alternátory v SW 10-24 mm. Oboustranná ráčna GEDORE
má kompaktní a vnitřně dutý šestihranný systém, který
umožňuje našroubování na závitové tyče nebo vyčnívající
šrouby. Vnitřek vložek také zajišťuje, že vložky s ráčnou
mají relativně nízkou výšku ve srovnání s konvenčními
řešeními na trhu. Nízký úhel otáčení ráčny 6 ° navíc

4
1
2
3

19 SKU-20

››Sada protlačovacích nástrčných klíčů pro dlouhé šrouby

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"

››S ručně ovládanými zásuvkami č. 19 SK s externím

nebo závitové tyče

14 kusů

šestihranným pohonem

››S robustní pákovou reverzační ráčnou s vnitřním šestihranem
››Jemné ozubení, úhel natočení zad 6°
››V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

€ 209,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

Délka mm

Šířka mm

Hloubka mm

2521563

19 SKU-20

Ráčna 1993 U-20 SK
Vložky 19 SK 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 21 22 24

330

320

55

18

dílů
14

Hmotnost
kg
1,7

1
2
3
4

RÁČNA PRÉMIOVÉ KVALITY PRO
PŘESNOU PRÁCI
• s malým úhlem otáčení 6 ° v těžko přístupných
pracovních oblastech s malým prostorem

NÍZKÁ CELKOVÁ VÝŠKA
• Vnitřní šestihranné upevnění vložek má za následek
výjimečně nízkou celkovou výšku, což je vhodné i pro
šroubové spoje v nejužších prostorech

SPECIÁLNÍ MISE 2 V 1
• Speciální vložky jsou vhodné jak pro běžné šroubové
spoje, tak pro šroubové spoje na závitových tyčích nebo
vyčnívajících šroubech

FLEXIBILNÍ POUŽITÍ
• Sada obsahuje 13 různých vložek s nejběžnějšími
velikostmi klíčů

„Když konvenční ráčny již
nemohou pomoci, použije
se 1993 U-20 SK a snadno
uvolní protlačovací
šroubová spojení.”

19 IMU-10

››S ručně ovládanými šestihrannými vložkami nástrčných

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"

››S ovládacími nástroji
››S robustní pákovou reverzační ráčnou, s uvolněním tlačítkem
››V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

klíčů s profilem UD

27 kusů

€ 269,00

+ DPH

Kód
6139750

Číslo
19 IMU-10

Obsah
Ratchet 1993 U-10 T
Vložky 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30
IN 19 5 6 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 2 3
Příslušenství 1/2" prodloužení 1990-5-10, univerzální kloub 1995

Délka mm
277

Šířka mm
425

Hloubka mm
55

dílů
27

Hmotnost kg
6,9

19

19 DMU-20

››S ručně ovládanými šestihrannými vložkami
nástrčných klíčů s profilem UD

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"

››S ovládacími nástroji
››S robustní pákovou reverzační ráčnou, s

15 kusů

uvolněním tlačítkem

››S kardanovým nástavcem jej lze otočit až o 15°

€ 139,00

+ DPH

Kód
3014347

Číslo
19 DMU-20

Obsah
Ráčna 1993 U-20, nástrčné klíče 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32
Příslušenství 1/2" prodloužení 1990 KR-10

Délka mm
380

Šířka mm
187

dílů
15

Hmotnost kg
5,142

IN 19-009

›› Sada šroubováků 1/2" pro šrouby s vnitřním

SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"

››V praktické a robustní plastové krabičce

šestihranem ve velikostech 4 - 14 mm

9 kusů

€ 79,90

+ DPH

Kód
3014444

Číslo
IN 19-009

Obsah
IN 19 4IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

Délka mm
360

Šířka mm
190

ITX 19 PM

Hloubka mm
70

dílů
9

Hmotnost kg
1,9

››Pro vnitřní šrouby TX
››V pouzdře z ocelového plechu GEDORE

SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"
9 kusů

€ 99,00

+ DPH

Kód
6158970

20

Číslo
ITX 19 PM

Obsah
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Šířka mm
281

Hloubka mm
35

dílů
9

Hmotnost kg
1,2

D 19 L-015

››Rozsáhlá řada příslušenství s kovanými,

temperovanými, ručně ovládanými 12bodovými
vložkami nástrčných klíčů s profilem UD
››V robustním pouzdře z ocelového plechu GEDORE

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2"
15 kusů

€ 239,00

+ DPH

Kód
2190214

Číslo
D 19 L-015

Obsah
10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm

Šířka mm
320

Hloubka mm
55

dílů
15

Hmotnost kg
4,3

19 V20U-10

››Pro kontrolované a ruční uvolňování a

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4" +1/2"

››Sestaveno z každodenního použití pro průmysl

utahování šroubů a matic

50 kusů

a řemeslníky

››Malý zpětný úhel 6° díky reverzibilní ráčně s
jemnými zuby a 60 zuby

››Zajímavé připevnění vložky uvolněním tlačítka
››S kovanými, temperovanými, ručně ovládanými
vložkami nástrčných klíčů

››S ovládacími nástroji z vanadové oceli
GEDORE 31CrV3

››Necitlivé, odolné modré pouzdro z ocelového
plechu GEDORE

€ 379,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

Délka mm

Šířka mm

Hloubka mm

6157490

19 V20 U-10

Ráčna 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3
1/2" vložky 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30
IN 19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 3 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 67 8 9 10 11 13
IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5,5 6,5 IKS 20 1 2
Příslušenství 1/2" prodloužení 1990-5-10, 1/2" univerzální kloub 1995
1/4" čtvercová nástrčná rukojeť 2098, prodloužení 1/4" 2090-2-4
1/4" T-rukojeť s jezdcem 2087, 1/4" univerzální kloub 2095

277

425

55

dílů
50

Hmotnost
kg
6,2

21

19 BMC 20

››Plastové ráčnové pouzdro GEDORE je vhodné pro průmysl,

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4" + 1/2"

››Je vybaven vložkou kontrolního nástroje z černo-modré pěny,

automobilový průmysl, kutily a hobby šroubováky

69 kusů

která zviditelňuje nedostatek nástrojů

››Díky tvaru hlavy kapkovitého tvaru reverzibilní ráčny je tato sada
vhodná zejména pro nejužší šroubovací body

››Sada šestihranných klíčů 1/4" a 1/2" se všemi metrickými

velikostmi od 4 do 32 mm a sada bitů pro nejběžnější pohony,
jako jsou drážky, PH, PZ, TX, XZN a šestihranné nástrčné klíče
››Oboustranné ráčny mají dvousložkovou rukojeť, reverzní páčku
a uvolnění tlačítkem, které umožňují pohodlnou, rychlou a
bezpečnou práci
››V závislosti na velikosti klíče lze zásuvky rozšířit až na 375 mm
v hloubce pohonu

€ 159,00

+ DPH

Kód
3108902

22

Číslo
19 BMC 20

Obsah
Ráčny 1/4"+ 1/2", 1/4" oboustranné ráčny 2093 U-20
Oboustranná ráčna 1/2" 1993 U-20, nástrčné klíče 1/4" + 1/2"
Šestihranné nástrčné klíče 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Šestihranné nástrčné klíče 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Šestihranné vložky dlouhé 1/2" SW 10 13 17 19 mm
Bity 1/4" šestihranný nástrčný klíč 2 3 4 5 6 8 mm
TX; s otvorem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, drážkou 4 5,5 6,5 8 mm
Phillips PH 1 2 3, Phillips PZ 1 2 3, vícezubý XZN M4 M5 M6 M8
Příslušenství 1/4"+ 1/2", prodloužení 1/4" 50 100 mm, adaptér 1/4" x 1/4"
Držák bitů 1/4", rukojeť T 1/4", univerzální kloub 1/4"
Prodloužení 1/2" 125 250 mm, univerzální kloub 1/2", rukojeť T 1/2"

Délka mm
459

Šířka mm
350

Hloubka mm
87

dílů
69

Hmotnost kg
5,7

32 FMU-2

››K uvolňování a utahování šroubů a matic s

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4"

››Ideální pro robustní použití při každodenním

velkými klíči

16 kusů

stacionárním nebo mobilním použití v dílně
užitkových vozidel nebo v průmyslu
››Vložky nástrčných klíčů s šestihranným UD profilem
vhodným pro šroubování
››Necitlivé a odolné pouzdro z modrého ocelového
plechu GEDORE

€ 419,00

+ DPH

Kód
6281150

Číslo
32 FMU-2

Obsah
Ráčna 3293 U-2, nástrčné klíče 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 55 60
Příslušenství T-rukojeť s posuvným dílem 3287, prodloužení 3/4" 3290-8-16

Šířka mm
555

Hloubka mm
80



dílů
16

Hmotnost kg
15,8

D 32 EMU-2

››K uvolňování a utahování šroubů a matic s

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 3/4"

››Ideální pro robustní použití při každodenním

velkými klíči

14 kusů

stacionárním nebo mobilním použití v dílně
užitkových vozidel nebo průmyslu
››Vložky nástrčných klíčů s 12bodovým UD profilem,
který je přátelský k šroubům
››Necitlivá a odolná krabice z modrého ocelového
plechu GEDORE

€ 339,00

+ DPH

Kód
6280420

Číslo
D 32 EMU-2

Obsah
Ráčna 3293 U-2, nástrčné klíče D 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
Příslušenství T-rukojeť s posuvným dílem 3287, prodloužení 3/4" 3290-8-16

Šířka mm
525

Hloubka mm
73

D 21 EMU-10

dílů
14

Hmotnost kg
11,09

››S ručně ovládanými 12bodovými vložkami
nástrčných klíčů s profilem UD

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1"

››S ovládacími nástroji
››S robustní pákovou reverzační ráčnou
››Necitlivá a odolná krabice z modrého

15 kusů

ocelového plechu GEDORE

€ 829,00

+ DPH

Kód
6181600

Číslo
D 21 EMU-10

Obsah
Ráčna K 2193 U-10 K, nástrčné klíče D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
Příslušenství 1" prodloužení 2190-8-16, 1" rukojeť tvaru T 2187 G2187 K

Délka mm
289

Šířka mm
765

Hloubka mm
105

dílů
15

Hmotnost kg
32,8
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PROPOJTE MALÉ S VELKÝM
Sada adaptérů je v případě nouze často
záchrancem, pokud nemáte k dispozici všechny
různé velikosti disků.

upevnění vložek a bezpečně je drží při práci Lze jej otočit
až o 15 ° a maximální nosnost 230 Nm a lze jej načíst rovně
jako normální nástavec podle DIN.

Sada 4dílného adaptéru SB S 1932-04 od společnosti
GEDORE je vhodná pro použití nástrojů s několika velikostmi
pohonů. Robustní redukce vyrobené podle nejvyššího
standardu umožňují použití čtyřhranných nástrčných klíčů
1/2 "společně se zásuvkami 3/8" a 3/4 "až 1/2". 4 "vložky
nástrčných klíčů jsou další možnou kombinací. Kolík nebo
kuličkový zámek zajišťují vysoce spolehlivé

3
2

1

4
SB S 1932-04

SADA ADAPTÉRU
4 díly

››Se zmenšováním a zvětšováním kusů z 3/8" na 3/4"
››Kardanový nástavec 1/2" s kulovou hlavou
››Prodloužení umožňuje otočení až o 15°
››Kardanové zatížení 230 Nm a pevné jako normální prodloužení podle DIN
››Fixace se provádí úplným zatlačením vložky až k zajišťovacímu čtverci na prodloužení

€ 39,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

Délka mm

3100189

SB S 1932-04

Prodlužovací díl 1/2" - 3/4" č. 1932
Redukce 1/2" - 3/8" č. 1930
Redukce 3/4" - 1/2" č. 3219
Kardanový nástavec 1/2" č. 1990 KR-2

120

24

dílů
4

Hmotnost
kg
0,458

1
2
3
4

VÝKONNÝ REDUKTOR
• od 3/8 "do 1/2" díky nejvyšší kvalitě zpracování,
která umožňuje vysoké točivé momenty

CHYTRÉ KARDANOVÉ PRODLOUŽENÍ 2 V 1
• Otočné až o 15 ° a max. 230 N · m Nosnost,
stejně jako přímá fixace s možností přemístění,
lze načíst jako normální prodloužení podle DIN

SPOLEHLIVÁ BEZPEČNÁ FIXACE
• redukce z 3/4" s integrovaným zajištěním čepu na 1/2"
s kuličkovým zajištěním

ROBUSTNÍ ZVĚTŠOVACÍ DÍL
• Umožňuje použití nástrčných klíčů 3/4" na hnacích
nástrojích s čtyřhranem 1/2"

„Se sadou adaptérů jsou
hobby šroubováky a
profesionální řemeslníci
flexibilně připraveni na
jakoukoli aplikaci.”

S 2032-05

››Se zmenšením a zvětšením kusů z 1/4" na 3/4"
››Reduktory 1930, 3020
››Prodlužovací kusy 2030, 3019, 1932
››Vezměte prosím na vědomí maximální nosnost vnějšího

SADA ADAPTÉRU 1/4" - 3/4"
5 dílů

čtverce podle DIN 3123, ISO 3316

€ 34,90

+ DPH

Kód
1729071

Číslo
S 2032-05

Obsah
Prodloužení 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm)
Prodlužovací díl 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm)
Prodlužovací díl 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm)
Redukce 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm)
Redukce 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)

dílů
5

Hmotnost kg
0,34
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1990 KR

››Pro ručně ovládané nástrčné klíče s nástrčným klíčem 1/2"
››To usnadňuje práci, zejména u obtížně přístupných

KARDANOVÝ NÁSTAVEC 1/2" 

šroubových spojů

››2 funkce: Kardan s 230 Nm a upevněn jako normální
prodloužení podle DIN

››Fixace se provádí úplným zatlačením vložky až k
zajišťovacímu čtverci na prodloužení

od

€ 9,90

+ DPH

Kód
3128180
6173180
6225590
6366570

Číslo
1990 KR-2
1990 KR-5
1990 KR-7
1990 KR-10

Pohon čtvereční palec
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

Metrický čtvercový pohon
12,5
12,5
12,5
12,5

SL 20 / SL 19

Délka mm
50
125
180
250

Hmotnost kg
0,08
0,18
0,255
0,345

Bez DPH
9,90
11,90
13,90
14,90

›› Vnější hranatá hrana vhodná pro vložky nástrčných klíčů
››2 vnitřní čtvercové adaptéry pro ráčny, posuvná madla, nástavce atd.
››Silný magnet umožňuje bezpečné uchycení lišty Kovové předměty
››Další otvory v liště umožňují montáž na nekovové předměty a stěny
››Otočením o 90 ° se vložky na čtverci zajistí uzamčen míčem
››Otočením o 90 ° v opačném směru vložky jsou odemčeny a

ZÁSUVKA, MAGNETICKÁ
prázdný

od

lze je vyjmout

€ 29,90

+ DPH

SL 2013

SL 1916

Kód
1761080
1761102

Číslo
SL 2013
SL 1916

Celková délka mm
380
580

Celková šířka
33
33

Hmotnost kg
0,355
0,522

Bez DPH
29,90
34,90

1990 M

›› Přídržný magnet fixuje šrouby nebo matice v Vložku

PRODLOUŽENÍ 1/2"

››Ovládání jednou rukou, šroub nebo matice lze okamžitě použít

nástrčného klíče nelze ztratit

s přidržovacím magnetem

zašroubovat pomocí nástrčného klíče

€ 19,90

+ DPH

Kód
2697920
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Číslo
1990 M

Pohon čtvereční palec
1/2"

Metrický čtvercový pohon
12,5

››Magnetické pole udržuje matice a šrouby bez přímý kontakt
ve středu vložky nástrčného klíče

››Silný permanentní magnet drží i velké šrouby na místě

Délka mm
81,5

Hmotnost kg
0,11

3090 M

›› Přídržný magnet fixuje šrouby nebo matice v Vložku

ROZŠÍŘENÍ 3/8"

››Ovládání jednou rukou, šroub nebo matice lze okamžitě použít

nástrčného klíče nelze ztratit

s přidržovacím magnetem

zašroubujte pomocí nástrčného klíče

››Magnetické pole udržuje matice a šrouby bez přímý kontakt ve
středu vložky nástrčného klíče

››Silný permanentní magnet drží i velké šrouby na místě

€ 19,90

+ DPH

Kód
2960060

Číslo
3090 M

Pohon čtvereční palec
3/8"

K 19-028

Metrický čtvercový pohon
10

Délka mm
65

Hmotnost kg
0,065

››5 nástrčných klíčů vhodných pro všechny běžné stlačený vzduch,

SADA ŠROUBOVÁKŮ 1/2"
5 dílů

akumulátorové a elektrické šroubováky

››S vnitřním čtvercovým pohonem do DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
››V plastové krabičce

€ 39,00

+ DPH

Kód
1646923

Číslo
K 19-028

Obsah
10 13 17 19 24 mm

dílů
5

Hmotnost kg
0,749

K 19 LS-004

››4 nástrčné klíče pro šroubováky s ochranným pouzdrem,

SÍŤOVÝ ŠROUB SADA 1/2"

››Strojově ovládané, vhodné pro veškerý běžný stlačený vzduch

4 díly

šestihranné, dlouhý tvar
a Elektrický šroubovák

››S vnitřním čtyřhranem podle DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
››Potaženo plastem k ochraně hliníkových ráfků
››Speciální ocel GEDORE, fosfátovaná manganem

€ 59,00

+ DPH

Kód
2790831

Číslo
K 19 LS-004

Obsah
17 19 21 22 mm

Délka mm
81

dílů
4

Hmotnost kg
0,98
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VYDĚLÁVEJTE VELKÉ Z MALÝCH
Podle hesla: Zámečnická síla je obrovská, když
zatáhne za dlouhou páku!
Teleskopická oboustranná ráčna 1993 TU-10 od společnosti
GEDORE je nepostradatelným společníkem, pokud jde o výzvy
při šroubování v průmyslu, obchodu a na užitkových vozidlech.
Teleskopický hřídel poskytuje dobrou oporu při točivých
momentech až 600 N · m a současně snižuje úsilí potřebné díky
optimalizované páce. Délka hřídele může být snadno nastavena
pomocí 8 zarážek do 600 mm pomocí nastavovacího kroužku
na rukojeti. Uvolněním tlačítka na hlavě ráčny jsou vložky
nástrčného klíče 1/2 "bezpečně zajištěny na čtyřhranném

pohonu. Pravou a levou rotaci lze snadno přepnout pomocí
zapuštěné přepínací páky. Teleskopická ráčna má navíc
středovou polohu, která umožňuje aretaci mechaniky.
Ergonomická dvousložková rukojeť zajišťuje bezpečné a
pohodlné držení.

4
2
3
1

€ 99,00

+ DPH

1993 TU-10

››Teleskopická ráčna pro uvolnění zaseknutých šroubů,

TELESKOPICKÝ RATCHET 1/2" 

Kód
3041859
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Číslo
1993 TU-10

Čtyřhranný trn, v palcích
1/2"

Čtyřhranný trn mm
12,5

ideální pro výměnu pneumatik
- Zejména ve spojení s momentovými klíči GEDORE a
-Zásuvkové matice
››Otočení vpravo / vlevo lze přepnout pomocí páky, lze jej aretovat v
8 polohách Teleskopická hřídel - pro vysoký točivý moment s menší
námahou a v případě potřeby kompaktní velikost pro skladování
››Praktické uvolnění tlačítkem slouží k ochraně Vložky nástrčných klíčů,
ergonomická dvousložková rukojeť pro jednoho přenos síly přátelský k ruce
››Maximální nosnost: 600 Nm (odpovídá požadavkům DIN 3122:2017-04),
matný chromovaný povrch

proměnná délka mm
400-600

Úhel pootočení
7,5 °

Hmotnost kg
1,31

1
2
3
4

ZABEZPEČENÍ PROTI ZTRÁTĚ
• Uvolnění tlačítkem rychle a bezpečně uzamkne
vložky na ráčně a zajistí pevné držení

PŘESNÁ PRÁCE
• Ráčna má 48 zubů a tedy malý úhel
otočení pro přesnou práci

VÍC ENERGIE
• Teleskopickou ráčnu lze nastavit v osmi stupních na
max. Prodlužte 600 mm, aby došlo k prodlouženému
pákovému efektu. To znamená, že na pevné šrouby je
třeba vynaložit menší sílu
CHRÁNÍ VAŠE ZDRAVÍ
• Protiskluzová a ergonomická dvousložková rukojeť
leží pohodlně v ruce a umožňuje bezpečnou, přesnou
práci bez únavy

„Ráčna je nejen praktická díky
svým teleskopickým vlastnostem,
ale také se hodí do každého
dílenského vozíku a menších
skříněk na nářadí.”

1993 U-20 G

››Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu, dokonce i ve

stísněných prostorech, pro ručně ovládané zásuvky a spojovací díly s
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kuličkovým zámkem
››Rukojeť zalomená pro těžko přístupná místa
››Snižuje riziko poranění prstů při šroubování na rovné povrchy
››Malá hlava ve tvaru slzy pro nejtěsnější místa šroubů
››Jemně ozubené (60 zubů), s řadicí pákou a uvolněním tlačítka

OBOUSTRANNÁ RÁČNA 1/2"
s zalomenou rukojetí

€ 59,00

+ DPH

Kód

Číslo

2746786

1993 U-20 G

Čtyřhranný trn, v
palcích
1/2"

Čtyřhranný trn
mm
12,5

Úhel pootočení

Délka mm

6°

270

Výška hlavy ráčny
mm
37,5

Počet zubů
60

Hmotnost kg
0,54
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PŘESNÝ TVAR A TOČIVÝ MOMENT
S GEDORE TORCOFIX přichází momentový klíč,
který uživateli umožňuje téměř intuitivní ovládání.
Momentový klíč Torcofix TF-K od společnosti GEDORE je ideální
pro opravy a údržbu. Díky ergonomickému tvaru rukojeti je
ruka vycentrována ve středu rukojeti, což je optimální poloha
pro použití síly. Díky upevňovacím žlabům na rámu váhy je při
nastavování točivého momentu optimální protisměrné držení.
Stupnice byla optimalizována vybarvením a středovým
umístěním součástí stupnice, které se používá pro lepší
čitelnost a nastavení hodnot točivého momentu. S přesností
uvolnění +/- 3% tolerance nastavené hodnoty stupnice je

Torcofix nad požadavky DIN EN IS 6789-2: 2017 +/- 4%.
Díky odolné 1složkové rukojeti je spouštěcí signál velmi
dobře cítit. Nový Torcofix je k dispozici také jako varianta SE
pro práci ve stísněných prostorech.

2

3
5
4

1
od

€ 139,00

+ DPH

1
2
3
4
5
30

KONTROLOVANÝ OBLEK
• Řízené a přesné utahování šroubů od 20 850 N · m
• Odchylka +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4% požadované normou
• Včetně zkušebního certifikátu podle DIN EN ISO 6789-2: 2017
VYLEPŠENÁ ČITELNOST
• Optimalizovaná dvojitá stupnice, vybarvení a centrální
zarovnání hlavní stupnice a vernieru usnadňují čtení
hodnot nastavení
TRVALE ČITELNÉ
• Škálování a označování umístěné chráněné pod
zobrazovacím oknem

SNADNĚJŠÍ NASTAVENÍ TOČIVÉHO MOMENTU
• Díky upevňovacím žlabům na rámu váhy je při nastavování točivého
momentu optimální protisměrné držení

INTUITIVNÍ A ERGONOMICKÁ APLIKACE
• Ergonomický tvar rukojeti znamená, že ruka je vystředěna
uprostřed rukojeti.
• Jasně slyšitelné a hmatatelné uvolnění točivého momentu

„Předepsané utahovací momenty
pro téměř všechna šroubová spojení od vřetene přes brzdy po pohon lze pomocí Torcofixu přesně dodržovat.
Pro nejvyšší kvalitu šroubování.”

MOMENTOVÝ KLÍČ
TORCOFIX TF-K

Provedení:
››Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, maximálně kalibrováno
Odchylka +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4% požadovaná normou
››Vč. návazný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2:2017)
››Pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček (posunutím čtverce změníte směr)
››1/2 "hřibová hlava otočný čtyřhran s kuličkovým zajištěním. Od 3/4" s protlačovacím čtyřhranem a čepovým
zajištěním
››Robustní, matně lakovaná konstrukce z trubkové oceli, s pozinkovanou ráčnou a vysoce
kvalitními plastovými díly
››Nová ergonomická rukojeť, tvarovaná podle přirozeného úchopu ruky
››Jasně rozeznatelná a hmatatelná pomůcka pro vystředění ruky a kalibrační pomůcka uprostřed rukojeti
››Dvojitá stupnice N · m / lbf · ft s noniem (N · m), zvětšené okénko chrání proti oděru a nečistotám
››S noniovou stupnicí pro hlavní stupnici N · m pro nastavení středních hodnot stupnice; lbf · ft Nastavení pouze
prostřednictvím hlavní stupnice
››Svislé vyrovnání stupnice, nastavení točivého momentu proto vhodné pro leváky i praváky
››Značka stupnice umístěná přímo nad stupnicí, zabraňuje chybám při čtení (chyby paralaxy)
››Štítek jednotky integrovaný do rámu váhy a také chráněný proti oděru prostřednictvím průhledových oken,
››Přesný vzletový mechanismus generuje jasně znatelný a slyšitelný spouštěcí signál, když nastavená hodnota
točivého momentu
››Vč. Ochrana proti odvalení, zabraňuje odvalení při odložení nástroje

20-850 N m / 15-630 lbf ft

Kód

Číslo

3278379
3278387
3278395
3278409
3278492
3278514

TF-K100
TF-K200
TF-K300
TF-K400
TF-K550
TF-K850

NOVÉ

Závazek:
››Řízené utahování šroubů v rozsahu 20 - 850 N · m / 15 - 630 lbf · ft
››Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovaným
Ráčna se čtyřhranem pro průmysl a obchod

TF-K

Pohon náměstí
císařský
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"

Pohon náměstí
metrický
12,5
12,5
12,5
20
20
20

TF-SE

N·m

Promoce Nm

Stupnice prsten

20-100
40-200
60-300
80-400
110-550
250-850

5 N·m
10 N·m
10 N·m
10 N·m
10 N·m
10 N·m

0,5 N·m
1 N·m
1 N·m
1 N·m
1 N·m
1 N·m

délka
mm
313,3
404,3
495,3
593,3
863,8
1285,8

Hmotnost kg

Bez DPH

0,97
1,18
1,37
1,93
3,6
4,8

139,00
149,00
179,00
299,00
459,00
599,00

NOVÉ

Závazek:
››Řízené utahování šroubů v rozsahu 20 - 400 N · m / 15 - 300 lbf · ft
››Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s Obdélníkový
držák pro průmysl a obchod

MOMENTOVÝ KLÍČ
TORCOFIX SE

Provedení:
››Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, maximálně kalibrováno
Odchylka +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4% požadovaná normou
››Vč. návazný zkušební certifikát (DIN EN ISO 6789-2:2017)
››Pro kontrolované utahování ve směru a proti směru hodinových ručiček
(výměna nástroje pro Změna směru jízdy)
››Obdélníkový držák včetně vyhazovací pomůcky ve verzích 9x12 mm a 14x18 mm
››Robustní, matně lakovaná konstrukce z trubkové oceli s vysoce kvalitními plastovými díly

20-400 N m / 15-300 lbf ft

od

€ 119,00

+ DPH

378 - 657 mm

Kód

Číslo

3278522
3278530
3278549
3278557
3278565

TF-SE100
TF-SE150
TF-SE200
TF-SE300
TF-SE400

Držák pohonu,
Obdélník9 x 12 mm
9 x 12 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm
14 x 18 mm

N·m

Promoce

Stupnice prsten

20-100
30-150
40-200
60-300
80-400

5
10
10
10
10

0,5 N·m
1 N·m
1 N·m
1 N·m
1 N·m

Celková
délkamm
378
469
479
570
657

Kalibrační
délka
310,3
401,3
411,3
502,3
589,3

Rozteč
mm
17,5
17,5
25,0
25,0
25,0

Hmotnost kg

Bez DPH

0,77
0,93
1,01
1,19
1,62

119,00
125,00
129,00
159,00
239,00
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3549 UK

››Osvědčený momentový klíč v oblasti utahování 1-50 Nm se

MOMENTOVÝ KLÍČ
TORCOFLEX UK

››Kontrolovaná právní žaloba; Oboustranná ráčna s pravou a levou rotací
››Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017; Upraveno na maximum

zkušebním certifikátem

přípustná odchylka +/-3%, a proto přesnější než odchylka ve
standardu požadováno +/- 4%
››Za kontrolovanou právní žalobu

1-50 N·m

€ 119,00

225 - 348 mm

+ DPH

15

0,61

119,00

25,0

21,5

0,67

119,00

35,0

19,1

0,825

119,00

Šířka
hlavy
mm

Výška
hlavy
mm

34

225

25,0

5-25

34

12,5

286

10-50

34

17,5

348

Typ

Čtyřhranný
trn, v
palcích

Čtyřhranný
trn, v mm

N·m

Výška
mm

2958007

3549-00
UK
3549-02
UK
3549-05
UK

PákaOboustranná ráčna
PákaOboustranná ráčna
PákaOboustranná ráčna

1/4"

6,3

1-5

1/4"

6,3

3/8"

10

2958023

Bez DPH

Délka
mm

Číslo

2958015

Hmotnost
kg

Vzdálenost
pouzdro
– střed
čtyřhranu mm
12,5

Kód

3550-UK-LS4

››Osvědčený momentový klíč v rozsahu utažení

SADA MOMENTOVÉHO KLÍČE
TORCOFLEX UK 1/2"

››Kontrolovaná právní žaloba;

40-200 N · m s osvědčením o zkoušce

Oboustranná ráčna s pravou a levou rotací; Výstup 1/2"

››Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017;

5 kusů

Upraveno na maximum přípustná odchylka +/-3%,
a proto přesnější než odchylka v Standard vyžadován +/-4%
››Pomocí 1/2" nástavce a rázového klíče s ochranným pouzdrem v
››Pro výměnu kol na automobilech jsou velmi vhodné velikosti 17,
19 a 21 mm

€ 129,00

+ DPH


Kód

Číslo

Typ

Čtyřhranný
trn, v
palcích

Čtyřhranný
trn, v mm

Obsah

N·m

Výška
mm

3107027

3550-UKLS4

PákaOboustranná
ráčna

1/2"

12,5

Momentový klíč TORCOFLEX
40–200 Nm č. 3550-20 UK
Prodloužení č. 1990-5
Sada mechanického
utahováku 1/2", 3 díky

40200

44

32

Vzdálenost
pouzdro
– střed
čtyřhranu
mm
21,3

Délka
mm

Šířka
hlavy
mm

Výška
hlavy
mm

499

42,5

22

Hmotnost
kg

2,398

TT3KH 350

ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ
KLÍČ TORCOTRONIC III

€ 999,00

+ DPH

70-350 N m / 51,6-258,2 lbf ft

››Pro každodenní požadavky na montáž nebo řízení krouticího

momentu Lze použít v oblastech výroby a vývoje
››Mikroprocesorem řízený elektronický momentový klíč
››Pro kontrolované pravé a levé utahování
››Robustní konstrukce dílny
››Velký měřící rozsah v N · m, přepínatelný na lbf · ft
››S 1/2" reverzibilní ráčnou, výměnou ráčny, Možnost práce s
obdélníkovým držákem 14x18 mm
››Měření točivého momentu a úhlu natočení
››4 různé režimy měření
››Lze uložit 5 parametrů šroubů
››USB rozhraní pro výměnu dat
››2000 úložných prostor
››Přesnost měření točivého momentu +/-1%, +/-1 číslice
››Přesnost měření úhlu natočení +/-1%, ale alespoň +/-1° až 360° alespoň 4° / s

Kód
2648644

Číslo
TT3KH 350

Typ
Jeden čtverec

Čtyřhranný trn, v palcích
1/2"

››Lze naprogramovat různé výšky tónu pro břitové destičky
››Velmi jednoduchá obsluha prostřednictvím uživatelsky přívětivé
navigace v nabídce ikon a 4 funkční klávesy

››Snadno čitelný, podsvícený displej
››Rozlišení točivého momentu: 0,1 N · m
››Rozlišení úhlu natočení: 0,1°
››Snadno použitelný počítačový software pro bezproblémové
programování a Dokumentace údajů

››Export dat do MS Excel®
››Keylock
››Lze použít standardní AA článek nebo volitelné dobíjecí baterie (NiMH)
››Optická vizualizace: 3x LED (žlutá, zelená, červená)
››Akustická signalizace: bzučák
››Provedení podle DIN EN ISO 6789, navazující na národní normy
››Testováno TÜV SÜD, CE a RoHS

Čtyřhranný trn, v mm
12,5

N·m
70-350

Délka mm
900

Hmotnost kg
1,2
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ORIGINÁL - DREMOMETR
V nejrůznějších oborech je stále více požadováno
kontrolované utahování šroubů, aby byla zajištěna
bezpečnost nebo soulad s normami a předpisy.

moment vždy dosažen přesně - bez jakéhokoli posunu hodnot.
Pro ty, kteří musí použít větší sílu, je DREMOMETER dodáván v
sadě s hliníkovou prodlužovací trubicí.

DREMOMETR GEDORE 8563-01 zaručuje kontrolované a
bezpečné utažení šroubů téměř v každé montážní situaci. A to s
přesností +/- 3 procenta nastavené hodnoty stupnice. To
překračuje normu +/- 4 procenta stanovenou v DIN EN ISO 6789:
2017. To zaručuje testovací certifikát, kterým je dodáván každý
DREMOMETR GEDORE. Bez ohledu na to, kde použijete sílu, ať
už uprostřed rukojeti nebo jinde na DREMOMETRU, ať už
oběma rukama nebo s prodlužovací trubicí, je nastavený

2
4

1

€ 789,00

3
8563-01

››S jedním čtvercem pro kontrolované utahování ve směru hodinových ručiček také v

zemědělském sektoru Oblast užitkových vozidel / nákladních vozidel a stavebních strojů pro
šroubová spojení kol a komponentů (zvedací válec, atd.), strojírenství a ocelové konstrukce
››Řízené utahování šroubů v rozsahu 155 - 760 N · m / 115 - 560 lbf · ft
››Automatické uvolnění krátké jízdy s hmatovým a zvukovým signálem
››Dvojitá stupnice s dělením stupnice 10 N · m a 10 lbf · ft
››Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, včetně sledovatelného
zkušebního certifikátu, Kalibrováno na maximální povolenou odchylku +/-3%, a proto
přesnější +/-4% požadovaná normou
››Lehký, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi
vhodný pro dílny
››Nezávisle na délce = žádné posuny hodnoty a žádný vliv na přesnost prací oběma rukama
nebo operací mimo rukojeť (jako u konvenční momentové klíče)
››Čtvercový pohon i otočný bod jsou proto vysoko v jedné ose Zabezpečení aplikací,
rozšiřitelné pro snížení pracovní zátěže uživatele
››Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám (pákový mechanismus)
››Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny skupiny
››Nejvyšší přesnost i při vysokém nepřetržitém používání
››Dlouhá životnost a dlouhá životnost
››Snadné použití - rychlejší a bezpečnější utahování točivého momentu
››Pohodlné nastavení díky praktickému, chytře nastavitelnému tlačítku na konci rukojeti
››Čtyřhranný náhon 3/4" s aretací čepu DIN 3120 - B 20, ISO 1174

MOMENTOVÝ
KLÍČ DREMOMETER DR
155-760 N m / 115-560 lbf ft

Kód

Číslo

Typ

Čtyřhranný trn,
v palcích

Čtyřhranný trn,
v mm

N·m

Výška
mm

7670180

8563-01

Jeden čtverec

3/4"

20

155-760

60

34

+ DPH

Vzdálenost
pouzdro – střed
čtyřhranu mm
22,5

Délka
mm
812

Šířka
hlavy
mm
45,0

Výška
hlavy
mm
35

Hmotnost
kg
5

1
2
3
4

OSVĚDČENÁ KVALITA
•
•
•
•

Certifikováno podle DIN EN ISO 6789-2: 2017
Včetně osvědčení o zkoušce
Robustní a lehká celokovová konstrukce
Jediný německý výrobce

PRÁCE BEZ OHLEDU NA DÉLKU
• Bezchybný provoz díky nezávislosti délky
• Žádný posun hodnot kvůli poloze rukojeti nebo
prodlužovací trubici

BEZ ÚNAVY, BEZPEČNÉ NASAZENÍ
• díky hliníkové prodlužovací trubici pro větší výkon
• Upínací objímka zajišťuje bezpečné spojení

PŘESNÁ PRÁCE
• Odchylka +/- 3%, a proto přesnější než +/- 4%
požadovaná normou
• Snadno čitelná dvojitá stupnice v N · m a lb · ft

„Často kopírované, nikdy neodpovídající:
S legendárním Alu-DREMOMETER, prvním
automaticky spouštěcím momentovým
klíčem s pouzdrem z lehkého kovu a hliníku,
nastavuje GEDORE standardy v oblasti
mechanických momentových klíčů s ohledem
na přesnost, přesnost a robustnost po celá
desetiletí." A DREMOMETR stále hledá své
rovnocenné.”

754

››V kombinaci s DREMOMETREM pro kontrolované utahování šroubů
››Citlivé, robustní ráčny
››S čtvercovým náhonem 3/4" a 1"
››Vyrobeno z chrom-vanadové oceli
››Jednotlivě, v sáčku
››Max. Průběžná únosnost spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789-2017

RÁČNOVÉ
DREMOMETER 

nebo max. zatížení na nádobě

od

€ 119,00

+ DPH

3/4"
Kód

Číslo

7680730
7680810

754-04
754-06

1"
Upevnění pohonu,
čtvercový palec
3/4"
1"

Pohon čtvereční
palec
3/4"
1"

Výška
hlavy mm
56
62

Hlava Ø
mm
65
73

Otočný
úhel zad
10
10

použití

Provedení

Trvalá nosnost

CD, DS, D, DR, DX
E / EK

Právní proces
Právní proces

3/4" = 1000 N·m
1" = 2000 N·m

Hmotnost
kg
1
1,8

Bez DPH
119,00
279,00
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8581-01

››Díky vysoce kvalitní celokovové konstrukci je momentový klíč speciální necitlivé na nečistoty

a drsné použití ve větrných elektrárnách, strojích a Rostlinné inženýrství, stavební průmysl a
stavba lodí
››pracujte oběma rukama bez ohledu na délku díky speciální konstrukci nebo operace mimo
rukojeť nemá vliv na přesnost (např běžnými ručními šroubovacími nástroji). Rozšíření do
S tímto klíčem je možné snížit pracovní zátěž uživatele
››Čistá jednotlivá stupnice s dělením stupnice 25 N · m umožňuje přesné Nastavení měřicího
rozsahu. Točivý moment je nastaven pomocí Zajímavý L-klíč na konci rukojeti
››Robustní, nastavitelný momentový klíč s 1" jedním čtvercem (25 mm) s Kolíkový zámek (DIN
3120 - B 25, ISO 1174) pro kontrolované utahování ve směru hodinových ručiček. The Měřicí
zařízení se spouští automaticky, znatelně a slyšitelně
››Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, včetně sledovatelného zkušebního
certifikátu, Kalibrováno na maximální povolenou odchylku +/-3%, a proto přesnější +/-4%
požadovaná normou
››Hliníková prodlužovací trubka (8564-92) je ideální pro prodloužení ramene páky a k dosažení
vysokých hodnot točivého momentu. Díky eloxované upínací matici, a zabezpečené spojení s
DREMOMETREM

MOMENTOVÝ
KLÍČ DREMOMETER EK
600-1500 Nm

€ 1199,00

+ DPH

Kód

Číslo

Typ

Čtyřhranný
trn, v palcích

Čtyřhranný
trn, v mm

Obsah

N·m

Výška
mm

2311267

8581-01

Jeden čtverec

1"

25

Prodlužovací trubice
Ne. 8564-92

600-1500

71

36

Vzdálenost
pouzdro
– střed
čtyřhranu mm
30

Délka
mm

Šířka
hlavy
mm

Výška
hlavy
mm

932

60,0

40

Hmotnost
kg
10,8

DVV-13Z

››Mechanický, ruční multiplikátor točivého momentu, s jednostupňovým

MULTIPLIKÁTOR TOČIVÉHO
MOMENTU DREMOPLUS ALU
1300 N·m / 950 lbf·ft

€ 999,00

+ DPH

Code

Číslo

2653370

DVV-13Z

Výstupní točivý
moment (max.) Nm
1300

Výstupní moment
(max.) Lbf ft
950

Provedení
Nízká reakce
Tvar Z, zalomený

DVV-40ZRS

planetovým převodem a pouzdrem Vysoce výkonný hliník, pro
kontrolované utahování šroubů a pro povolení šroubových spojů
››Obzvláště vhodné v průmyslových oblastech, na stavbách, Dílny
užitkových vozidel a motorových vozidel, zemědělská technika, mosty,
lodě, letadla, Železniční stavby, rafinerie, strojní a rostlinné stavby a
údržba
››K provozu ve spojení s momentovým klíčem, když a je třeba provést
přesné utažení momentu. Přesnost Multiplikátor točivého momentu
je lepší než +/-3%
››S zalomeným reakčním ramenem ve tvaru Z z chrom-vanadové oceli
››K dispozici také jako sada (č. DVV-13ZG) se třemi různými Zásuvky pro
šroubováky SW 27, 30, 32 mm
››Počáteční čtverec s otvorem pro bity výkonného šroubováku s
Zajišťovací kolík a kroužek
››Dodávka probíhá v robustním přepravním kufříku Pěnová vložka
včetně certifikátu o tovární zkoušce a Tabulka nastavení

Upevnění pohonu,
čtverec palce
1/2"

Výstupní čtverec
3/4"

Hmotnost kg
1,3

››Mechanický, ruční multiplikátor točivého momentu, s

MULTIPLIKÁTOR TOČIVÉHO
MOMENTU DREMOPLUS ALU
4000 N·m / 2930 lbf·ft

€ 2199,00

+ DPH

dvoustupňovým planetovým převodem a pouzdrem Vysoce
výkonný hliník pro kontrolované utahování šroubů a pro
povolení šroubových spojů
››Zvláště vhodné v oblastech strojů a Stavba závodu, lanovky, výtahy
a stožáry, těžký průmysl, Staveniště, stavba mostů, stavba lodí,
konstrukce letadel, stavba železnic, Rafinerie, plastikářský průmysl
a všechny druhy elektráren
››Provozováno ve spojení s momentovým klíčem má-li být provedeno
přesné utažení momentu. The Přesnost multiplikátoru točivého
momentu je lepší než +/- 3%
››S nedestruktivní ochranou proti přetížení „kluzná spojka" pro
Ochrana převodovky, pravá a levá ruka
››Počáteční čtverec s otvorem pro bity výkonného šroubováku s
Zajišťovací kolík a kroužek
››Dodávka probíhá v robustním přepravním kufříku Pěnová vložka
včetně certifikátu o tovární zkoušce a Tabulka nastavení



Code

Číslo

2653109

DVV-40ZRS

Výstupní točivý
moment (max.) Nm
2390

Výstupní moment
(max.) Lbf ft
4000

Provedení
Nízká reakce
Tvar Z, zalomený

Upevnění pohonu,
čtverec palce
1/2"

Výstupní čtverec
1"

Hmotnost kg
4,2

37

MOBILNÍ ZKOUŠKA TOČIVÉHO MOMENTU
Pokud musíte s momentovým klíčem spolehlivě
pracovat, můžete si momentový klíč ihned
zkalibrovat a zkontrolovat.
U modelu Capture Lite CL od společnosti GEDORE lze
momentové klíče kontrolovat v dílně, v průmyslu a při
zajišťování kvality. Díky ovládání jedním tlačítkem je
manipulace mnohem jednodušší při výběru metody
měření a měřící jednotky. Když je vložen momentový
klíč, testovací zařízení se automaticky spustí a
přepne se do režimu automatického spánku,
když se nepoužívá. Dobře osvětlený a vysoce
kontrastní OLED displej Capture Lite zajišťuje

dobrou a spolehlivou čitelnost měřených hodnot. Tester
točivého momentu navíc tromfne 3 různé režimy měření,
měření špičkové hodnoty (špička), detekce bodu zlomu
(1. špička) a analogový displej (stopa). Jednotky, které lze
vybrat, se skládají z N · m, lbf · in, lbf · ft.

3

2

1
4
2

od

€ 1099,00

+ DPH

CL

›› Digitální tester točivého momentu pro testování
Momentové klíče a momentové šroubováky

ELEKTRONICKÝ ZKUŠEBNÍ
ZAŘÍZENÍ CAPTURE LITE

››3 režimy měření: zobrazení posuvné hodnoty (stopy),
detekce bodu zlomu (první špička), měření špičkové
hodnoty (špička)
››V robustním plastovém kufru s vložkou

0,02 až 350 N m / 0,015 lbf ft - 260 lbf ft

Code

Číslo

N·m

lbf·ft

3119319

CL 10

3297926

CL 350

0,25 N·m 10 N·m
10 N·m 350 N·m

0,19 lbf·ft 7,4 lbf·ft
7,4 lbf·ft 260 lbf·ft

38

Držák
pohonu,
šestihran
mm
6,3

Držák
pohonu,
Náměstí
metrický
6,3 mm

Držák
pohonu,
Náměstí
císařský
1/4"

Řešení

Adaptér palce

Bez DPH

0,001

1099,00



12,5 mm

1/2"

0,01

1/4" Šestihranný nástrčný klíč 1/4" vnitřní čtverec
3/8"

1199,00

1
2
3
4

SNADNĚJŠÍ MANIPULACE
• s jedním tlačítkem pro výběr metody měření a funkce
autostartu měřící jednotky při vkládání momentového
nástroje

VŠESTRANNÉ REŽIMY MĚŘENÍ
• Capture Lite zaujme svými 3 režimy měření,
analogovým, špičkovým a 1. špičkovým měřením
• Volitelné jednotky: N m, lbf in, lbf ft

VYLEPŠENÁ ČITELNOST
• díky dobře osvětlenému OLED displeji a vysoce
kontrastní prezentaci

VYSOKÁ PŘESNOST
• Odchylky měření jsou ± 1%

„Tento tester točivého momentu
umožňuje rychlou a snadnou
kalibraci mechanických
momentových klíčů.”

8612-1000

›› Pro kontrolu nebo nastavení pravých momentových klíčů a Momentový
šroubovák, ideální pro pevnou kontrolu Momentové klíče na lince

ELEKTRONICKÝ ZKUŠEBNÍ
ZAŘÍZENÍ DREMOTEST E

››Vysoká přesnost měření: +/- 1% tolerance pro všechny odečty, +/- 1 číslice
››Rozpoznání špičkové hodnoty (rozpoznání prvního vrcholu / bodu slepého bodu)
››Lze přepínat mezi N · m, lbf · ft a lbf · in

90-1100 Nm / 66 lbf in - 811 lbf ft

€ 1099,00

+ DPH

Code

Číslo

N·m

lbf·ft

1947702

8612-1000

90 N·m - 1100 N·m

66 lbf·ft - 811 lbf·ft

Držák pohonu,
šestihran mm
36

Řešení

Adaptér palce

1,0

1/2", 3/4"

Hmotnost kg
10 kg

39

QSN600 FH

››Řízené utahování šroubů v rozsahu 1,2 - 6 N · m pro

rychlé, kontrolované utahování v elektrickém, Elektronický
průmysl, jakož i průmysl výroby přístrojů a
››průmyslová výroba nebo kontrola kvality
››Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
››S vnitřním šestihranem 1/4" pro ovládání 1/4" bity podle
DIN 3126 - C 6.3
››S adaptérem vhodné i pro zásuvky 1/4" podle DIN 3124
››Přesnost vydání: +/- 6% tolerance od nastavená hodnota
››Přesná recirkulační kulová spojka pro řízené Pravé a
levé utažení
››Provedení podle DIN EN ISO 6789,
navázáno na Národní normy
››Přesný mechanismus se posune, když nastavená hodnota
je jasně patrná
››Automatický návrat do výchozí polohy
››Zajištění bezpečného nastavení hodnoty „pozitivním
zajištěním" - Systém automaticky opraví nastavenou
hodnotu
››Dělení mikrometrů: 0,1 N · m
››EPA (elektrostaticky chráněná oblast) vyhovující pro
Použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
››S další rukojetí ve tvaru T pro snadnější práci
››Zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789
››Dodávka v robustním kartonovém obalu

MOMENTOVÝ KLÍČ TYP S
1,2-6 Nm

€ 279,00

+ DPH

Kód

Číslo

1400169

QSN600 FH

Upevnění pohonu
imperiální
1/4"

Upevnění pohonu
metrické mm
6,3 mm

Výstupní kus,
imperiální
1/4"

Výstupní kus
metrický mm
6,3

QS9 FH BLUE
4-9 Nm

€ 249,00

+ DPH

40

Číslo
QS9 FH BLUE

Celková délka mm

1,2-6

196

Hmotnost
kg
0,335

››Řízené utahování šroubů v rozsahu 4 - 9 Nm pro rychlé,

MOMENTOVÝ KLÍČ TYP S

Kód
7718210

N·m

Upevnění pohonu imperiální
1/4"

Upevnění pohonu metrické mm
6,3 mm

kontrolované utahování v elektrickém, Elektronický průmysl,
jakož i průmysl výroby přístrojů a průmyslová výroba nebo
kontrola kvality
››Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
››S vnitřním šestihranem 1/4" pro provoz 1/4" bity podle
DIN 3126 - C 6.3
››S adaptérem vhodné i pro zásuvky 1/4" podle DIN 3124
››Přesnost vydání: +/- 6% tolerance od nastavená hodnota
››Provedení podle DIN EN ISO 6789,
navázáno na Národní normy
››Přesná recirkulační kulová spojka pro řízené Pravé a
levé utažení
››Přesný mechanismus se posune, když nastavená
hodnota je jasně patrná
››Automatický návrat do výchozí polohy
››Dělení mikrometrů: 0,1 N · m
››Lehká konstrukce díky rukojetí z eloxovaného hliníku
››S další rukojetí ve tvaru T pro snadnější práci
››Zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789
››Dodávka v robustním kartonovém obalu

N·m
4-9

Celková délka mm
184

Hmotnost kg
0,335

C 2150-60 PH-06

SADA ŠROUBOVÁKŮ
CENTURY
6 kusů

››Vysoce kvalitní sada šroubováků 3K pro utahování a

uvolnění Phillipsových a drážkových šroubů,
ideální pro Vhodné pro kutily a profesionály
››Typ pohonu a označení velikosti na konci rukojeti
››Fázový tester plně odpovídajícím způsobem izolován
DIN VDE 0680-6
››Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, práce bez únavy
››Tvarové spojení rukojeti a Čepel pro optimální přenos síly
››Čepel šroubováku vyrobená z GEDORE Ocel MolybdenVanadium-Plus temperovaná

€ 14,90

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

Délka mm

3106411

C 2150-60 PH-06

Plochý šroubovák č. 2150 5,5 6,5 8 mm, Křížový šroubovák č. 2160 PH 1 2, Zkoušečka fází č. 4615 3,5

120

2150-2160 PZ-06

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3K
6 kusů

dílů
6

Hmotnost
kg
0,545

››Vysoce kvalitní sada šroubováků 3K pro utažení a

uvolnění kříže a Šrouby s drážkou, ideální pro domácí
kutily a Vhodné pro profesionály
››Typ pohonu a označení velikosti na konci rukojeti
››Bezúnavová a pohodlná práce díky 3komponentním
rukojetím s praktickým Závěsný otvor
››Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální
přenos síly
››Vysoce kvalitní a odolné díky temperovaným čepelím
vyrobeno z oceli GEDORE Molybden-Vanadium-Plus

€ 19,90

+ DPH

Kód
1482300

Číslo
2150-2160 PZ-06

Obsah
21504 5,5 6,5 82160 PZ1 2

dílů
6

Hmotnost kg
0,67

41

SK 2154 PH-06

››Vysoce kvalitní sada šroubováků 3K pro utažení

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3C
SE ZARÁŽKOU
6 kusů

a uvolnění kříže a Šrouby s drážkou, ideální pro
kutily a profesionály
››Ideální pro uvolnění tvrdohlavých i zrezivělé
šrouby díky nárazovým krytkám a čepel s
přídavným šestihranem
››Bezúnavová a pohodlná práce díky
3komponentním úchytům
››Tvarové spojení mezi rukojetí a čepelí pro
optimální přenos síly
››Vysoce kvalitní a odolné díky temperovaným
čepelím vyrobeno z oceli GEDORE MolybdenVanadium-Plus

€ 29,90

+ DPH

Kód
1878743

Číslo
SK 2154 PH-06

Obsah
Rázové šroubováky ploché č. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm
Rázové šroubováky křížové č. 2160SK PH, 1 2 mm

2163 TX-05

dílů
6

Hmotnost kg
0,88

››Všestranný nástroj pro práce ze dřeva,

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3K
5 dílů

plastu a Kov pro vnitřní šrouby TX

››Označení typu pohonu na konci rukojeti
››Ergonomický tvar rukojeti pro přesné,
práce bez únavy

››Tvarové spojení mezi rukojetí a čepelí pro
optimální přenos síly

››Vysoce kvalitní a odolné díky temperovaným

čepelím vyrobeno z oceli GEDORE MolybdenVanadium-Plus

€ 21,90

+ DPH

Kód
1482327

42

Číslo
2163 TX-05

Obsah
T10 T15 T20 T25 T30

dílů
5

Hmotnost kg
0,435

2163 TXB-05

››Všestranný nástroj pro práci ze dřeva, plastu a kovu pro
vnitřní TX Šrouby s čepem

SADA ŠROUBOVÁKŮ 3K

››Označení typu pohonu na konci rukojeti
››Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
››Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální Přenos síly
››Vysoce kvalitní a odolné díky temperovaným čepelím z GEDORE

5 dílů

Ocel Molybden-Vanadium-Plus

€ 25,90

+ DPH

Kód
1616617

Číslo
2163 TXB-05

Obsah
T10 T15 T20 T25 T30

dílů
5

Hmotnost kg
0,44

››Pro šrouby s vnitřním šestihranem
››Se dvěma šestiúhelníky ve stejném

DT 2142-008

SADA OFSETOVÝCH
ŠROUBOVÁKŮ

Šířka klíče

››S kulovou hlavou na dlouhé čepeli
››2komponentní křídlová rukojeť

pro vysoké Utahovací moment při
povolování nebo Pevně přišroubovat
››Rozšířené křídlo nabízí optimální
Podpůrný povrch pro míč ruky

8 kusů

€ 49,00

+ DPH



Kód
3037371

Číslo
DT 2142-008

Obsah
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Délka mm
325

Šířka mm
320

DT 2143 KTX-007

Hloubka mm
45

dílů
8

Hmotnost kg
0,97

››Pro vnitřní šrouby TX
››S kulovou hlavou, pracovní úhel cca 25 °
››2komponentní křídlová rukojeť

SADA OFSETOVÝCH
ŠROUBOVÁKŮ

pro vysoké Utahovací moment při
povolování nebo Pevně přišroubovat
››Rozšířené křídlo nabízí optimální
Podpůrný povrch pro míč ruky

7 kusů

€ 79,00

+ DPH

Kód
3037398

Číslo
DT 2143 KTX-007

Obsah
T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Délka mm
325

Šířka mm
320

Hloubka mm
45

dílů
7

Hmotnost kg
0,71

43

DVĚ BYSTRÉ MYSLI!
Přidaná hodnota 8dílné. Ofsetové sady šroubováků
leží na nebo v ruce.
Kompaktní sada offsetových šroubováků s kulovými hlavami na
obou stranách je inteligentním a bezpečným pomocníkem pro
obzvláště náročné šrouby. Díky dodatečnému úhlu natočení
+/- 25 ° je přístup k instalovaným šroubům mnohem snazší.

€ 36,

90

Díky další flexibilitě úhlu natočení a extra krátké úhlové straně lze
výzvy ve stísněných prostorech zvládnout dovedně. Úhel otočení
navíc chrání před zvýšeným rizikem poranění kloubů a špiček i
hřbetu ruky. Sada se skládá z nejběžnějších ofsetových šroubováků ve velikostech 2-10 mm.

3

+ DPH

1
4

2

1
2
3
4
44

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
• Extra krátká šikmá strana zlepšuje přístupnost ve
zvláště stísněných prostorech

ZJEDNODUŠENÁ PRÁCE
• Kuličkové hlavy na obou stranách s úhlem otočení až
+/- 25 ° usnadňují přístup na těžko dostupná místa

SNADNÁ MANIPULACE
• Kompaktní držák nástrojů umožňuje snadné vyjmutí
jednotlivých ofsetových šroubováků z 8dílné sady

CHRÁNÍ VAŠE ZDRAVÍ
• Riziko poranění rukou je významně sníženo o úhel
otočení 25 °

„Ofsetové šroubováky s dvojitými
kulovými hlavami od společnosti
GEDORE usnadňují přístup k obtížně
dostupným šroubům a chrání také
vaše zdraví.”

H 42 DKEL-88

››K povolení a utažení šroubů s vnitřním šestihranem
››2 kulové hlavy a extra krátká strana s úhlem pro optimální

SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHELŮ

práci v nejužším prostoru

pro šrouby s vnitřním šestihranem, extra dlouhé,
s dvojitou kulovou hlavou, 8 kusů

››Lepší přístup a nízká celková výška umožňují a Šrouby bez
problémů tam, kde běžné offsetové šroubováky selhat

››Vyčnívající překážky lze odstranit pomocí dvou kulových hlav
obcházet a umožnit tak rychlou práci

››Snižuje riziko poranění prstů při šroubování ploché povrchy

Kód
2797186

Číslo
H 42 DKEL-88

Obsah
2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Délka mm
230

H 42 CKEL-09

dílů
8

Hmotnost kg
0,4

›› Pro uvolnění a utažení Šestihranné šrouby
››Kulová hlava umožňuje našroubování těžko

SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHELŮ

dostupná místa

barevně odlišeno

››Zjednodušené barevné kódování přiřazení
správné velikosti klíče

€ 28,90

+ DPH

Kód
3297470

Číslo
H 42 CKEL-09

Obsah
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

H 43 KTX-07

SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHELŮ
pro vnitřní šrouby TX, 7 kusů

››Klíč lze snadno odstranit
››Otěruvzdorné práškové lakování

Délka mm
120

dílů
9

Hmotnost kg
0,36

››K povolení a utažení vnitřních TX šroubů
››Kulová hlava umožňuje těžké zašroubování
přístupná místa

€ 54,90

+ DPH

Kód
1531441

Číslo
H 43 KTX-07

Obsah
T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

dílů
7

Hmotnost kg
0,169

45

2004 0620

››Jako základní vybavení pro dílnu: kompaktní vozík na nářadí s Podnos z plastu ABS se

VOZÍK NA NÁŘADÍ 

››Celková nosnost: 1 000 kg statická, 500 kg dynamická
››Spousta úložného prostoru s osmi zásuvkami, nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžká

3 přihrádkami na malé díly, 2 zásobníky na plechovky, 8 přihrádek na šroubovák
zásuvka 60 kg

››Neomezený přístup do celé zásuvky prostřednictvím kuličkového ložiska Vodicí lišty s
plně teleskopickým výsuvem

››Snadné řízení a zatáčení s rukojetí pohonu a řízení, dvěma válečkovými ložisky

€ 899,00

+ DPH

GEDORE Vysoce výkonná kola (pevná kolečka Ø 200 mm) a dvě kuličková ložiska
GEDORE Kola s hladkým chodem (otočná kolečka Ø 125 mm) s celkovou brzdou
››Bezpečnost díky ochraně paty a hrany pro lidi a životní prostředí
››Přední strana s perforací Euro 10 x 38 mm pro připevnění háčků a Nástroje
››Široké zásuvky (Š 480 x H 400 mm) s centrálním zamykáním a cylindrickým zámkem
››Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání
››Lze individuálně vybavit délkovými a příčnými přepážkami (k dispozici také
jednotlivě)
Možnosti:
››Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE (č. 1500 ES / 1500 CT)
››Lze je podle potřeby rozšířit pomocí horních truhly, zadních panelů a držáků nástrojů
GEDORE
››Jiné varianty zásuvek na vyžádání

Kód

Číslo

RAL

1640720

2004 0620

RAL 5017

Výška
mm
985

Šířka
mm
875

Hloubka
mm
606

Zásuvky
6x Typ 1, V = 67 mm
2x Typ 2, V = 137 mm

1500 ES-02-2004

max. nosnost
kg
1000

Počet zásuvek
8

Příčná
přepážka
2

Podélná
přepážka
10

Hmotnost
kg
88

››Vysoce výkonný vozík na nářadí v osvědčené průmyslové kvalitě GEDORE
se základním vybavením pro komerční sektor nebo ambiciózního kutila

VOZÍK NA NÁŘADÍ
SE SORTIMENTEM NÁŘADÍ

››Okraje ochrany paty a ochrana beranu zajišťují bezpečnost
››Nástroje v metrických rozměrech
››Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu
››Odolný vůči olejům a tukům
››V nástrojovém vozíku č. 2004 0620

207 kusů

Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60

€ 1759,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2657708

1500 ES02-2004

Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B, dvojitý otevřený klíč v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-6,
Sada nástrčných klíčů 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-19 IS, sada nástrčných šroubováků 1/2"
1/3 modul ES č. 1500 ES-ITX 19 LKP, 1/2" sada šroubovacích bitů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-IN 19 LKM
Příslušenství 1/2" pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20, sortiment nástrčných klíčů 1/4" v 1/3
ES modul č. 1500 ES-20, nástrčný klíč v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2133, sada klíčů s ráčnou s ráčnou
v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-7 R, sortiment kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-145, sortiment sekáčů v modulu 1/3 ES
Ne. 1500 ES-350, měřicí rozsah v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-711, sada šroubováků v 1/3 modulu ES č.
1500 ES-2150 PH, 1/2" šnekový rozvolňovač v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-K 1900, montážní kleště v 1/3
ES modul č. 1500 ES-8000, prázdný distanční modul č. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]
+ Vozík na nářadí s 8 zásuvkami č. 2004 0620
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Délka
mm
475

Šířka
mm
775

Hloubka
mm
985

dílů
207

Hmotnost
kg
117,1

1500 ES-03-2004

VOZÍK NA NÁŘADÍ
SE SORTIMENTEM NÁŘADÍ
325 kusů

›› Vysoce výkonné vozíky na nářadí v osvědčené průmyslové kvalitě
GEDORE s rozsáhlou průmyslovou řadou pro profesionály

››Okraje ochrany paty a ochrana beranu zajišťují bezpečnost
››Nástroje v metrických rozměrech
››Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu
››V nástrojovém vozíku č. 2004 0810
Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60

€ 2449,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2657716

1500 ES-03-2004

Sada stahováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1,07
Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B
Sada klíčů s dvojitým kroužkem v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2
Sada nástrčných klíčů 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1 500 ES-19 IS
1/2" příslušenství pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20
Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-20
Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v modulu CT č. 1500 CTD-20 BIT
Sada nástrčných klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2133
Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2150 PH
Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2163 TX
Sada dvojitých klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-34
Sortiment sekáčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-350
Sada klíčů s dvojitým kroužkem v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-400, otevřený
Sada dvojitých otevřených klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-6
Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-7 R
Měřicí rozsah v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-711
Sada montážních kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-8000
Sada ofsetových šroubováků v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-DT 2142
Sada šestihranných šroubováků 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-IN 19 LKM
Sada šroubováků 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-ITX 19 LKP
Sortiment 1/2" šroubového kypřiče v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-K 1900
Sortiment kleští VDE v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-VDE 145
Sada šroubováků VDE v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-VDE 2170 PZ
Sada vytahováků šroubů č. 8551-55, M3-M18
Sada ofsetových šroubováků č. H 42 KEL-88, šestihran SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kulová hlava
Sada ofsetových šroubováků č. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Sada klíčů č. 8728 Ploché, 3stranné, čtvercové, půlkulaté, kulaté pilníky
Nastavitelný otevřený klíč č. 60 P 8
10 "kleště na uchopení č. 137 10
Slot pro zkoušečku napětí č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm
Kabelový nůž č. 0513-09, 195 mm
Vysokorychlostní gramofon 1/2" č. 1940
Distanční modul prázdný č. 1 500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]
+ Vozík na nářadí s 9 zásuvkami č. 2004 0810

Délka
mm
475

Šířka
mm
775

Hloubka
mm
985

dílů
325

Hmotnost
kg
125,8

47

2005-TS-147

››Dokonalá kombinace nástrojů v kontrolních nástrojových

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE
SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

››S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti přes

modulech pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
dvoubarevné pěnové vložky

››Protiskluzové, se zapuštěnými úchyty
››Odolný vůči olejům a tukům
››Nástroje v metrických rozměrech
››V nástrojovém vozíku č. 2005 0511

147 kusů

Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60

€ 1349,00

+ DPH

Kód
2980282

Číslo
2005-TS-147

Obsah
Sortiment nástrčných klíčů TS CT2-D19-D20 1/4"+1/2", 81 ks
Sada kombinovaných klíčů TS CT2-7 24 ks
14dílný sortiment nástrojů TS CT2-2154SK-119
Sortiment kleští TS CT2-142 28 ks
+2005 0511 vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Délka mm
475

Šířka mm
775

Hloubka mm
985

dílů
147

Hmotnost kg
104,3

2005-TS-190

››Dokonalá kombinace nástrojů v kontrolních nástrojových

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE
SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

››S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti podle

modulech pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
2-barevné pěnové vložky

››Protiskluzové, se zapuštěnými úchyty
››Odolný vůči olejům a tukům
››Nástroje v metrických rozměrech
››V nástrojovém vozíku č. 2005 0511

190 kusů

Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60

€ 1559,00

+ DPH

Kód
2980290

48

Číslo
2005-TS-190

Obsah
Sortiment nástrčných klíčů 1/4"+1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů
Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks
Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks
Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-6-8000, 15 ks
Sada šroubováků 1/2" v modulu 2/4 CT č. TS CT2-ITX19, 28 kusů
+ Vozík na nářadí se 7 zásuvkami č. 2005 0511

Délka mm
475

Šířka mm
775

Hloubka mm
985

dílů
190

Hmotnost kg
109,6

2005-TS-308

››Dokonalá kombinace nástrojů v kontrolních nástrojových modulech

VOZÍK NA NÁŘADÍ SE
SORTIMENTEM NÁSTROJŮ

››Se systémem GEDORE Check-Tool: Kontrola úplnosti pomocí

pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
dvoubarevných pěnových vložek

››Protiskluzové, se zapuštěnými úchyty
››Odolný vůči olejům a tukům
››Nástroje v metrických rozměrech
››V nástrojovém vozíku č. 2005 0511

308 kusů

Podrobný seznam sortimentu začíná na straně 60

€ 2495,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2980304

2005-TS-308

Sortiment nástrčných klíčů 1/4"+1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů
Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks
Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks
Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-6-8000, 15 ks
Sada šroubováků 1/2" v modulu 2/4 CT č. TS CT2-ITX19, 28 kusů
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-2133-2163TX, 13dílná
Sada klíčů v modulu 2/4 CT č. TS CT2-7R-2, 28 ks
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-D30, 59 ks
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-710, 17 ks
Pila na kov č. 407 + vozík na nářadí se 7 zásuvkami č. 2005 0511

Délka
mm
475

Šířka
mm
775

Hloubka
mm
985

dílů
308

Hmotnost
kg
121,6

49

2005 0810

››Pro bezpečné, přehledné a mobilní úložiště nástrojů a zařízení
››Celková nosnost 1 000 kg statická, 500 kg dynamická
››Police z ABS plastu se 3 přihrádkami na malé díly, 2 police na plechovky,

VOZÍK NA NÁŘADÍ 

8 polic na šroubováky

››Obě boční stěny se čtvercovými otvory pro připevnění Momentové
klíče nebo jiné dlouhé nástroje nebo malé části

€ 1099,00

+ DPH

››Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
››Široké zásuvky (Š 640 x H 400 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
››Bezpečnostní zámek na zásuvku, ovládání jednou rukou
››Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
››Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
››Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod,
Manévrovatelnost a směrová stabilita

››Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE
(Č. 1500 ES / 1500 CT nebo 2005 CT)

››Lze je podle potřeby rozšířit pomocí horních truhly GEDORE,
Zadní panely a držák nástrojů

››Jiné varianty zásuvek na vyžádání

Kód

Číslo

RAL

2003562

2005 0810

GEDORE modrý,
RAL 5017

Výška
mm
985

Šířka
mm
875

Hloubka
mm
606

Zásuvky
8x Typ 1, V = 67 mm
1x Typ 2, V = 137 mm

WSL-M6

max. nosnost
kg
1000

Počet zásuvek

Příčná
přepážka
3

9

Podélná
přepážka
15

Hmotnost
kg
93

››Pro bezpečné, přehledné a mobilní úložiště nástrojů a zařízení
››Spousta úložného prostoru se šesti zásuvkami, Nosnost na zásuvku 20 kg
››Vysoká bezpečnost díky individuálnímu zamykání / individuálnímu

VOZÍK NA NÁŘADÍ
WORKSTER SMARTLINE

vytažení zámku, což zabraňuje otevření více než jedné zásuvky

››Snadné řízení a zatáčení s rukojetí pohonu a řízení a dvěma kolečky

se 6 zásuvkami

Ø 125 mm s ochranou závitu, jeden z nich s úplným zajištěním

››Neomezený přístup k celé zásuvce Vodicí kolejnice s kuličkovými ložisky
s plně teleskopickým výsuvem

››Zásuvky s centrálním zamykáním a cylindrickým zámkem
››Boční stěny s perforací Euro 10 x 38 mm pro připevnění háčků a nástroje
››Boční zaoblení pro minimalizaci dosedajících hran
››Pracovní plošina s krytem z PP plastu s čelem Zploštění a ochrana hrany
při převrácení

€ 439,00

+ DPH

Kód

Číslo

RAL

3100707

WSL-M6

GEDORE modrý,
RAL 5017

50

Výška
mm
903

Šířka
mm
629

Hloubka
mm
510

››Ocelový plech, svařovaný, odolný proti korozi a odolný proti poškrábání
práškově lakováno

››Práce je usnadněna obsluhou zásuvek jednou rukou

Zásuvky

max. nosnost kg

Počet zásuvek

5x Typ 1, V = 80 mm
1x Typ 2, V = 160 mm

300

6

Hmotnost kg
48

WSL-L7

››Pro bezpečné, přehledné a mobilní ukládání Nástroje a vybavení
››celková nosnost 400 kg
››Spousta úložného prostoru se sedmi zásuvkami, nosnost na zásuvku 20 kg
››Vysoká bezpečnost díky individuálnímu zamykání / individuálnímu vytažení

VOZÍK NA NÁŘADÍ WORKSTER
SMARTLINE

zámku, což zabraňuje otevření více než jedné zásuvky

se 7 zásuvkami

››Snadné řízení a zatáčení s rukojetí pohonu a řízení a dvěma kolečky
Ø 125 mm s ochranou závitu, jeden z nich s úplným zajištěním

››Neomezený přístup k celé zásuvce Vodicí kolejnice s kuličkovými ložisky
s plně teleskopickým výsuvem

››Široké zásuvky (Š 640 x H 400 mm) s centrálním zamykáním
a cylindrický zámek

››Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro připevnění Háčky a nářadí
››Boční zaoblení pro minimalizaci dosedajících hran
››Pracovní plošina s krytem z ABS plastu s čelní zploštění a ochranná hrana
rolování

››Ocelový plech, svařovaný, korozivzdorný a odolný proti poškrábání
práškovým nástřikem

€ 559,00

+ DPH

Kód

Číslo

RAL

2977311

WSL-L7

RAL 5017

Výška
mm
1.045

Šířka
mm
785

Hloubka
mm
510

Zásuvky
5x Typ 1, V = 80 mm
2x Typ 2, V = 162,5 mm

››Práce je usnadněna obsluhou zásuvek jednou rukou
››Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání
Možnosti:
››Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE
(Č. 1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
››Lze individuálně vybavit délkovými a příčnými přepážkami

max. nosnost
kg
400

Počet zásuvek
7

Příčná
přepážka
volitelný
k dispozici

Podélná
přepážka
volitelný
k dispozici

Hmotnost
kg
85

51

PRÉMIOVÝ POMOCNÍK

3

Highline Workster odpovídá svému
jménu.
Vozík na nářadí WHL-L7 od společnosti GEDORE
boduje flexibilitou a dostatkem prostoru pro
veškeré nářadí a příslušenství, které profesionálové potřebují pro bezpečnou a produktivní
práci. I při plném zatížení s ním lze snadno
manipulovat díky rukojeti řízení a řízení - a to i v
nejužších prostorech. Maximální zatížení až 500
kg lze rozdělit na sedm velkých a snadno
použitelných zásuvek a také polici s dalšími
držáky šroubováků a policemi na malé díly.
Zásuvky lze zcela vytáhnout pomocí ovládání
jednou rukou a lze je zatížit po 40 kg. Bezpečné
zamykání zaručuje centrální zámek. Jednotlivé
výsuvné zámky zabraňují převrácení dílenského
vozíku a zajišťují tak větší bezpečnost na
pracovišti.

1

4

2

€ 799,00

+ DPH

WHL-L7

››Pracovní plošina s krytem z PP plastu s plochou přední částí a

ochranná hrana proti převrácení a také malé další úložné přihrádky

VOZÍK NA NÁŘADÍ WORKSTER

››Boční stěny s perforací Euro 10 x 38 mm
››Zaoblení po stranách - minimalizace dosedajících hran
››Individuální výsuvný zámek zabraňuje otevření více než jedné zásuvky,

se 7 zásuvkami

Ovládání jednou rukou

››Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
››7 širokých zásuvek (Š 640 x H 400), které lze plně vysunout
››Nosnost na zásuvku 20 kg
››celková nosnost 400 kg

Kód

Číslo

RAL

Výška mm

Šířka mm

3033708

WHL-L7

GEDORE modrý,
RAL 5017

1.045

785

52

Hloubka
mm
510

Zásuvky
5x Typ 1, V = 80 mm
2x Typ 2, V = 160 mm

max. nosnost
kg
500

Počet zásuvek
7

Hmotnost
kg
84

1
2
3
4

VYSOKÁ KVALITA
• Celková nosnost 500 kg je dána vysoce kvalitním
zpracováním pomocí technologie bodového svařování

DVOJITÉ ZABEZPEČENÍ
• Samostatný výsuvný zámek na každou zásuvku zabraňuje
převrácení i při max. Načítání. Ochrana beranu chrání ostatní
součásti nebo vozidla před poškozením
VELKORYSÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR
• Celkem 7 plně výsuvných zásuvek XL také poskytuje ideální
úložný prostor pro komplexní sortiment

VYSOCE KVALITNÍ ZÁSUVKY
• Vodicí kolejnice s kuličkovými ložisky zajišťují bezpečný a
snadný chod i při maximálním zatížení 40 kg. Celý výsuv
poskytuje plný pohled na zásuvku

„Pokud by tento profesionální dílenský
vozík měl přesto způsobit problém, nová
ochrana hran spolehlivě předchází nárazům a úrazům." Díky svému vysoce
kvalitnímu zpracování a práškové barvě
odolné proti poškrábání, která chrání před
korozí, se hodí pro drsnou každodenní
práci v dílně.”

1578

››Ideálně se hodí pro začátečníky a základní uživatele nebo pro nejmenší
Dílny s malou podlahovou plochou

VOZÍK NA NÁŘADÍ 

››celková nosnost 200 kg
››Police z ABS plastu se 3 přihrádkami na malé díly
››Spousta úložného prostoru se šesti zásuvkami, nosnost na zásuvku 20 kg
››Všechny zásuvky lze oboustranně vytáhnout, 4 široké zásuvky (Š 480 x H 325 x V 75 mm),

€ 409,00

+ DPH

1 široká zásuvka (Š 480 x H 325 x V 120 mm) a 1 široká zásuvka (Š 480 x H 325 x V 210
mm) s centrálním zamykáním s cylindrickým zámkem
››Konstrukce lichoběžníkové osy GEDORE zajišťuje hladký chod i při maximálním zatížení,
Manévrovatelnost a směrová stabilita
››Snadné řízení a zatáčení s rukojetí pohonu a řízení, dvěma válečkovými ložisky GEDORE
Vysoce výkonná kola (pevná kolečka Ø 200 mm) a dvě kuličková ložiska GEDORE Kola s
hladkým chodem (otočná kolečka Ø 125 mm) s celkovou brzdou
››Bezpečnost díky ochraně paty
››Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání, modrý GEDORE
Možnosti:
››Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE (č. 1500 ES / 1500 CT)

Kód

Číslo

RAL

9018140

1578

GEDORE
modrý, RAL
5017

Výška
mm
930

Šířka
mm
605

Hloubka
mm
375

Zásuvky
4x Typ 1, V = 75 mm
1x Typ 2, V = 120 mm
1x Typ 3, V = 210 mm

max. nosnost
kg
200

Počet zásuvek
6

Příčná
přepážka
2

Podélná
přepážka
6

Hmotnost
kg
43

53

2430

››Vhodný pouze jako doplněk k Vozík na

NÁSTROJOVÁ NÁSTROJ

€ 429,

00

se 3 zásuvkami

+ DPH

nářadí 2004, 2005

››Pracovní plošina s krytem z ABS plastu se 3
přihrádkami na malé části

››Se třemi samostatně dělitelnými zásuvkami,
Zahrnuto 6 podélných a 2 příčné přepážky

››Zásuvky pro každý 4 1/3 moduly Ne. Vhodné
pro 1500 ES / 1500 CT

››Zásuvky s plným výsuvem, odnímatelné
››Ovládání jednou rukou s bezpečnostním zámkem
››nosnost na zásuvku 40 kg
››Centrální zamykání s cylindrickým zámkem

Kód
1888927

Číslo
2430

Výška mm
345

Šířka mm
775

Hloubka mm
475

Podélná přepážka
6

Příčná přepážka
2

Hmotnost kg
34

RT 2004 L

›› Lze dovybavit, vhodné pro vozík na nářadí

ZADNÍ PANEL

››Čtvercová perforace 10 x 38 mm pro háky nástrojů

Ne. 2004, č. 2005 (také pro staré vozy č. 2002/2003)

€ 119,00

a držák č. 1500 H

+ DPH

Kód
2663104

Číslo
RT 2004 L

Délka mm
30

Výška mm
715

Šířka mm
765

1500 H 25

Hmotnost kg
11

››Kompatibilní s běžnými Euro čtvercová perforace
10 x 38 mm

AEROSOLOVÝ DRŽÁK
pro 8 postřikovacích
plechovek

€ 39,90

+ DPH

››K dispozici také jako Lze použít přepravní box
››Práškově lakováno
››S rukojetí
››Vnitřní rozměry jsou kompatibilní s Moduly
GEDORE 1500 CT

››Přední čtvercová perforace pro další háčky
(není součástí dodávky)

››Dodání bez nářadí a příslušenství

Kód
3127907

Číslo
1500 H 25-8

Délka mm
99

Výška mm
99

Šířka mm
99

1500 H 40

Hmotnost kg
2,05

›› Pro role papíru do průměru 320 mm a

DRŽÁK ROLE
PAPÍRU 

šířka 320 mm

››Boční perforace pro další háčky
(není součástí dodávky)

€ 31,90

+ DPH

››Vyrobeno z ocelového plechu
››Barva RAL 9005 černá
››Vhodný pro všechny vozíky / lavice na nářadí
s euro perforací 10 x 38 mm

››Dodání bez nářadí a příslušenství

Kód
2997754

54

Číslo
1500 H 40

Délka mm
200

Šířka mm
350

Hmotnost kg
1,1

411-150

››Vlnité čelisti zajišťují, že Obrobky
››Stabilní kovaný design, extrémně odolný
››Upínací čelisti a kovadlina jsou indukčně kalené
››Přesné a odolné díky nastavitelnému vedení
››Vnitřní svěrák vpředu Ochrana před znečištěním

PARALELNÍ
SVĚRÁK

a poškozením

€ 239,00

+ DPH

Kód
6501290

Číslo
411-150

Šířka čelistí mm
150

Použitelná hloubka upnutí mm
200

Hmotnost kg
18,474

1504 0810

››Pro bezpečný, jasný a mobilní Skladování

MOBILNÍ PRACOVNÍ STŮL

››30 mm silná multiplexová buková překližková

nástrojů a vybavení

s 9 zásuvkami

deska, Povrch je navíc chráněn lakovým
olejovým lakem
››Spousta úložného prostoru s devíti odnímatelnými
a široké zásuvky (Š 480 x H 400 mm)
››Neomezený přístup k úplnému obsahu Zásuvka
s vodicími lištami s kuličkovými ložisky s
teleskopickým plným výsuvem
››Funguje také konstrukce lichoběžníkové osy
GEDORE Hladký chod při maximálním zatížení,
manévrovatelnost a směrová stabilita
››Velký úložný prostor s policí a uzamykatelné dveře
››Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
››centrální zamykání s cylindrickým zámkem,
současné zamykání zásuvek a dveří
››Nosnost na zásuvku 40 kg, nižší Zásuvka pro
vysoké zatížení 60 kg
››Vysoce výkonný podvozek GEDORE, dva Vysoce
výkonná kola GEDORE s válečkovými ložisky (Pevná
kolečka Ø 200 mm) a dvě kuličková ložiska GEDORE
kola s hladkým chodem (otočná kolečka Ø 125 mm)
se dvěma celkovými brzdami
››celková nosnost 1 000 kg statická a 750 kg
dynamický
››Lze jej optimálně vybavit GEDORE Moduly nástrojů
››Ocelový plech, svařovaný, odolný proti korozi a
práškově lakované

€ 1195,00

+ DPH

Kód

Číslo

Délka mm

Šířka mm

Výška mm

1814923

1504 0810

550

1.100

985

Tloušťka pracovní
desky mm
30

Zásuvky

Počet zásuvek

8x Typ 1, V = 67 mm
1x Typ 2, V = 137 mm

9

Hmotnost kg
111

55

R 1504 L

›› Lze dovybavit, vhodné pro pracovní stůl Ne. 1504 a č. 1505
››Lze jej automaticky zvednout pomocí 2 plynových

ZADNÍ PANEL 

tlakových pružin, uzamykatelný cylindrickým zámkem

››Jasné uchycení nástroje
››Čtvercová perforace 10 x 38 mm pro háky nástrojů a
držák č. 1500 H

€ 539,00

+ DPH

Kód
6623800

Číslo
R 1504 L

Délka mm
70

Výška mm
640

Šířka mm
1.000

Hmotnost kg
27

1504 XL

››Pro bezpečné, přehledné a mobilní úložiště

MOBILNÍ PRACOVNÍ STŮL
MIMOŘÁDNĚ ŠIROKÝ

››4 zásuvky s dostatkem úložného prostoru, stejně jako

nástrojů a zařízení

zásuvka XL, šest širokých odnímatelných zásuvek

››Neomezený přístup do celé zásuvky díky vodicím

se 7 zásuvkami

kolejnicím s kuličkovými ložisky s teleskopickým
Plný výsuv
››Funguje také konstrukce lichoběžníkové osy
GEDORE při maximálním zatížení plynulý chod,
manévrovatelnost a Směrová stabilita
››Velký úložný prostor s policí a uzamykatelnými dveřmi
››Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
››Centrální zamykání s cylindrickým zámkem,
současně uzamkněte zásuvky a dveře
››Nosnost na zásuvku 40 kg, nižší Zásuvka pro
vysoké zatížení 60 kg
››Vysoce výkonný podvozek GEDORE, dvě válečková
ložiska Vysoce výkonná kola GEDORE (pevná kolečka
Ø 200 mm) a dvě kola GEDORE s hladkým chodem
s kuličkovými ložisky (Otočná kolečka Ø 125 mm)
se dvěma celkovými brzdami
››Ocelový plech, svařovaný, odolný proti korozi a
odolný proti poškrábání s práškovým nástřikem

€ 1379,00

+ DPH

Kód

Číslo

Délka mm

Šířka mm

Výška mm

1988468

1504 XL

550

1.250

985

56

Tloušťka pracovní
desky mm
30

Zásuvky

Počet zásuvek

1x typ XL, V = 67 mm, Š = 1055 mm
4x typ 1, V = 67 mm
1x typ 2, V = 137 mm
1x typ 3, V = 207 mm

7

Hmotnost kg
124

R 1504 XL-L

›› Lze dovybavit, vhodné pro pracovní stůl
Ne. 1504 XL a 1506 XL

ZADNÍ PANEL 

››Jasné uchycení nástroje
››Čtvercová perforace 10 x 38 mm pro háky
nástrojů a držák č. 1500 H

€ 629,00

+ DPH

Kód
2251787

Číslo
R 1504 XL-L

Délka mm
70

Výška mm
640

Šířka mm
1.190

Hmotnost kg
29

1505

››Pro bezpečný, jasný a mobilní Skladování nástrojů

VÁLEC

››Ocelový plech, odolný proti korozi a poškrábání

a vybavení

práškově lakovaný, GEDORE modrý

››Deska z bukové překližky o tloušťce 40 mm,

Povrch je navíc chráněn lakovým olejovým lakem

››Velký úložný prostor s policí a uzamykatelnými dveřmi
››Snadná a bezpečná jízda díky tažné rukojeti
››Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
››Centrální zamykání s cylindrickým zámkem,

€ 1899,00

současně uzamkněte zásuvky a dveře

+ DPH

››5 širokých zásuvek (Š 480 x H 550 mm) s částečným
rozšířením (505 mm), odnímatelný

››bezpečnostní zámek na zásuvku, Ovládání jednou rukou
››Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
››Lze individuálně vybavit délkovými a příčnými
přepážkami (k dispozici také samostatně)

››Nosnost na zásuvku 40 kg
››celková nosnost 2 000 kg, v mobilním provozu 500 kg
››4 válečky GEDORE s válečkovými ložisky Nezávislé
pozastavení

››Absolutně stabilní při spuštění
››Mobilní díky hydraulicky tlumenému zvedacímu

mechanismu, Spouští se spuštěním nebo spuštěním
rukojeti
››Velká světlá výška
››Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly
GEDORE (Č. 1500 ES / 1500 CT)
››Rozšiřitelné zadní stěnou č. R 1504 l
››Speciální barvy a vzory na vyžádání
››Dodání bez nářadí a příslušenství

Kód

Číslo

Délka mm

Šířka mm

Výška mm

6621780

1505

652

1.100

900

Tloušťka pracovní
desky mm
40

Zásuvky

Počet zásuvek

3x Typ 1, V = 79 mm
1x Typ 2, V = 160 mm
1x Typ 3, V = 180 mm

5

Hmotnost kg
139

57

VÍCE MOBILNÍ
PRACOVNÍ PLOCHY,
VÍCE ÚLOŽNÉHO
PROSTORU!

1

Mobilní pracovní stůl GEDORE 1507 XL 40200 byl
vyvinut tak, aby splňoval požadavky na více mobilního pracovního prostoru a dostatek úložného
prostoru pro dobrou organizaci pracoviště.
Mimořádně široký mobilní pracovní stůl od společnosti GEDORE je
dokonale vybaven šesti zásuvkami a pracovní deskou z 30 mm
multiplexní bukové překližky. Vysoce výkonný podvozek s
lichoběžníkovou konstrukcí nápravy zaručuje navzdory nejvyššímu
zatížení až max. Optimální mobilita 750 kg. Staticky lze pracovní stůl
použít až do max. Lze naložit 1 000 kg.
Centrální zamykání umožňuje uzamčení
všech zásuvek současně. Čtyři ploché a dvě
vysoké zásuvky běží na vodicích kolejnicích s
kuličkovými ložisky a lze je pro dobrý přehled
zcela vysunout. Zásuvky jsou také vybaveny
měkkým samozavíracím mechanismem.

3
2

1
2
3
4
58

4

€ 1599,00

+ DPH

VYSOKÁ KVALITA
• Celkové zatížení 1 000 kg (statické) a 750 kg (dynamické)
je dáno vysoce kvalitním zpracováním pomocí
technologie bodového svařování, díky čemuž je pracovní
stůl nadprůměrně zatížitelný
DVOJITÉ ZABEZPEČENÍ
• Kombinace vysoce výkonného podvozku a samostatného
zámku výsuvu na zásuvku zaručuje vysokou úroveň stability i
při max. Načítání pracovního stolu
MAXIMÁLNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR
• Celkem 6 plně výsuvných zásuvek XXL také nabízí
ideální úložný prostor pro komplexní sortiment nebo
velké nástroje
VYSOCE KVALITNÍ ZÁSUVKY
• Vodicí kolejnice s kuličkovými ložisky zajišťují bezpečný a
snadný chod i při maximálním zatížení 70 kg. V každé
zásuvce je také integrován měkký samozavírací
mechanismus. Celý výsuv poskytuje plný pohled na zásuvku

„Mobilní pracovní stůl je skutečný kůň!
Robustní a velkorysý pracovní povrch
lze snadno doplnit svěrákem a pracovní
deska, která je prodloužena dozadu,
zajišťuje hladký povrch stěny. V kombinaci se zásuvkami XXL sen pro každou
dílnu.”

››Pro bezpečné, přehledné a mobilní skladování nástrojů a vybavení
››30 mm silná multiplexní buková překližka, povrch s lakovým olejovým

1507 XL 40200

VÁLEC EXTRA ŠIROKÉ
ZÁSUVKY

lakem dodatečně chráněno

››Pracovní deska je odsazena dozadu a umožňuje ji zaparkovat rovně ke zdi
››Zásuvka blokuje šířku vozíku
››Manévrovatelné a snadno ovladatelné díky rukojeti řízení a řízení
››Boční stěny s perforací Euro 10 x 38 mm pro připevnění háků a nástrojů
››Připraveno k umístění nástěnného držáku KL-5501-20 pro montáž Pružinový
kompresor KL-5501

››Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
››Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
››Široké zásuvky (Š 998 x H 474 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
››Individuální výsuvný zámek zabraňuje otevření více než jedné zásuvky,
ovládání jednou rukou

››Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
››nosnost na zásuvku 70 kg
››celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
››2 Vysoce výkonná kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm),
2 s kuličkovými ložisky Kola GEDORE s hladkým chodem
(otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovými brzdami
››Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod i při
maximálním zatížení Manévrovatelnost a směrová stabilita
››Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly GEDORE (1500 ES / 1500 CT)
na jednu zásuvku je možné max. 9 1/3 modulů
››Jiné varianty zásuvek na vyžádání
››Speciální barvy a vzory na vyžádání
››Dodání bez nářadí a příslušenství

Kód
3127796

Číslo
1507 XL 40200

Délka mm
635

Šířka mm
1.200

Výška mm
985

Tloušťka pracovní desky mm
30

1506 XL 2511

Zásuvky
4x Typ 1, V = 75 mm
2x Typ 3, V = 155 mm

Počet zásuvek
6

Hmotnost kg
136

››Pro bezpečné, přehledné a mobilní úložiště nástrojů a zařízení
››30 mm silná multiplexová buková překližková deska,

VÁLEC EXTRA WIDE

Povrch je navíc chráněn lakovým olejovým lakem

€ 1449,00

+ DPH

››Se 2 identickými zásuvkovými bloky
››Bezpečnost pro lidi díky ochraně paty
››Centrální zamykání s cylindrickým zámkem na zásuvkový blok,
klíčové podobně

››Široké zásuvky (Š 480 x H 400 mm) s plným výsuvem, odnímatelné
››Bezpečnostní zámek na zásuvku, ovládání jednou rukou
››Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
››Lze individuálně vybavit délkovými a příčnými přepážkami (k
dispozici také samostatně)

››Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní těžké zásuvky 60 kg
››celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
››2 Vysoce výkonná kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka
Ø 200 mm), 2 kola GEDORE s hladkým chodem s kuličkovými ložisky
(otočná kolečka Ø 125 mm), oba s úplným zámkem
››Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE má také účinek
maximální zatížení: hladký chod, manévrovatelnost a
směrová stabilita
››4 distanční moduly č. 1500 ED-70 K.
››Podélné (LT) a příčné děliče (QT) z pozinkovaného ocelového
plechu (k dispozici také samostatně)
››Lze optimálně vybavit nástrojovými moduly
GEDORE (Č. 1500 ES / 1500 CT)
››Rozšiřitelné zadní stěnou č. R 1504 XL-L
››Různé zámky na vyžádání
››Jiné varianty zásuvek na vyžádání
››Speciální barvy a vzory na vyžádání
››Dodání bez nářadí a příslušenství

Kód
2528088

Číslo
1506 XL 2511

Délka mm
550

Šířka mm
1.250

Výška mm
985

Tloušťka pracovní desky mm
30

Zásuvky
10x Typ 1, V = 67 mm
2x Typ 2, V = 137 mm
2x Typ 3, V = 207 mm

Počet zásuvek
14

Hmotnost kg
141

59

S 1500 ES-01

››Obecný základní sortiment pro začátečníky

SORTIMENT MODULŮ MALÝ
104 kusů

všech profesních skupin

››Nástroje v metrických rozměrech
››Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES ABS plast
››Pro vozík na nářadí č. WSL-L7 (pracovní stůl) a
Pracovní stůl č. 1506 XL varianta 2511 a 2810

€ 729,00

+ DPH

Kód
2319845

Číslo
S 1500 ES-01

Obsah
Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B
Sada nástrčných klíčů 1/2 "v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-19, šestihranný
1/2 "příslušenství pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20
Sortiment nástrčných klíčů 1/4 "v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-20
Sortiment kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-145
Sortiment sekáčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-350
Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2150 PH

S 1500 ES-02

dílů
104

Hmotnost kg
14,02

››Základní vybavení pro komerční sektor nebo

SORTIMENT MODULU STŘEDNÍ
207 kusů

ambiciózní kutil

››Nástroje v metrických rozměrech
››Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES ABS plast
››Vhodné pro zařazení do vozíků na nářadí GEDORE Ne.
WSL-L7 (pracovní stanice)

››Pro pracovní stůl č. 1504 varianta 0701, 0810, 1000,
Ne. 1506 XL varianta 2511 a 2810

€ 1459,00

+ DPH

Kód
2319853

60

Číslo
S 1500 ES-02

Obsah
Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B
Sada dvojitých otevřených klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-6
Sada nástrčných klíčů 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-19 IS
Sada šroubováků 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-ITX 19 LKP
Sada šroubováků 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-IN 19 LKM
1/2 "příslušenství pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20
Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-20
Sada nástrčných klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2133
Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-7 R
Sortiment kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-145
Sortiment sekáčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-350
Měřicí rozsah v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-711
Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2150 PH
Sortiment šroubováků 1/2" v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-K 1900
Sada montážních kleští v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-8000
Distanční modul prázdný č. 1 500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]

dílů
207

Hmotnost kg
28,3

S 1500 ES-03

VELKÝ SORTIMENT MODULŮ
325 kusů

››Komplexní průmyslová řada pro profesionály
››Nástroje v metrických rozměrech
››Osvědčené moduly nástrojů GEDORE ES z ABS plastu
››Pro vozík na nářadí č. 2005 varianta 0810, č. 2004 Varianta
0810, 1000

››Pro pracovní stůl č. 1504 varianta 0810, 1000,

č. 1504 XL, Ne. 1506 XL varianta 2511, 2810, č. 1507 XL

€ 2099,00

+ DPH

Kód
2319861

Číslo
S 1500 ES-03

Obsah
Sada stahováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1,07
Sada kombinovaných klíčů v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-1 B
Sada klíčů s dvojitým kroužkem v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2
Sada nástrčných klíčů 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1 500 ES-19 IS
1/2" příslušenství pro zásuvky v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-1993 U-20
Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-20
Sortiment nástrčných klíčů 1/4" v modulu CT č. 1500 CTD-20 BIT, sada nástrčných klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2133
Sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2150 PH, sada šroubováků v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-2163 TX
Sada dvojitých klíčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-34, sortiment sekáčů v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-350
Sada klíčů s dvojitým kroužkem v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-400, otevřený, dvojitý otevřený klíč v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-6
Sada otevřených klíčů s očkovou ráčnou v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-7 R
Měřicí rozsah v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-711, montážní kleště v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-8000
Sada ofsetových šroubováků v 2/3 modulu ES č. 1500 ES-DT 2142
Sada šroubováků 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-IN 19 LKM
Sada šroubováků 1/2" v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-ITX 19 LKP
Sortiment 1/2" šroubového kypřiče v modulu 1/3 ES č. 1500 ES-K 1900, sortiment kleští VDE v modulu 1/3 ES, č. 1500 ES-VDE 145
Sada šroubováků VDE v 1/3 modulu ES č. 1500 ES-VDE 2170 PZ, sada vytahováků šroubů č. 8551-55, M3-M18
Sada ofsetových šroubováků č. H 42 KEL-88, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, kulová hlava
Sada ofsetových šroubováků č. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Sada klíčů č. 8728 Ploché, trojúhelníkové, čtvercové, půlkulaté, kulaté pilníky
Nastavitelný otevřený klíč č. 60 P 8, 10 "zajišťovací kleště č. 137 10, tester napětí č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm
Kabelový nůž č. 0513-09, 195 mm, 1/2" vysokorychlostní otočný talíř č. 1940, prázdný distanční modul č. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

TS-147

SORTIMENT NÁSTROJŮ
V KONTROLNÍCH MODULECH NÁSTROJE
147 kusů

dílů
325

Hmotnost kg
38

››Nástroje v metrických rozměrech
››S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti přes
dvoubarevné pěnové vložky

››Každý nástroj leží ve své vlastní prohlubni, která mu brání v

uklouznutí, snadno odnímatelné díky zapuštěným úchytům

››Odolný vůči olejům a tukům

€ 699,00

+ DPH

Kód
2955997

Číslo
TS-147

Obsah
Sortiment nástrčných klíčů 1/4"+1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů
Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks
Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks
Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks

Délka mm
120

dílů
147

Hmotnost kg
11,98

61

TS-190

SORTIMENT NÁSTROJŮ
v kontrolních nástrojových modulech, 190 kusů

››Nástroje v metrických rozměrech
››S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti přes
dvoubarevné pěnové vložky

››Každý nástroj má svůj vlastní protiskluzový účinek

Vybrání, snadno odnímatelné pomocí zapuštěných
rukojetí
››Odolný vůči olejům a tukům

€ 999,00
+ DPH

Kód
2956527

Číslo
TS-190

Obsah
Sortiment nástrčných klíčů 1/4"+1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů
Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks
Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks
Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-6-8000, 15 ks
Sada šroubováků 1/2 "v modulu 2/4 CT č. TS CT2-ITX19, 28 kusů

TS-308

SORTIMENT NÁSTROJŮ
v modulech kontrolního nástroje, 308 kusů

Délka mm
120

dílů
190

Hmotnost kg
17,08

››Nástroje v metrických rozměrech
››S GEDORE Check-Tool-System: kontrola úplnosti přes
dvoubarevné pěnové vložky

››Každý nástroj má svůj vlastní protiskluzový účinek Vybrání,
snadno odnímatelné pomocí zapuštěných rukojetí

››Odolný vůči olejům a tukům

€ 1879,00

+ DPH

Kód
2956535

62

Číslo
TS-308

Obsah
Sortiment nástrčných klíčů 1/4"+1/2" v modulu CT č. TS CT2-D19-D20, 81 kusů
Sada kombinovaných klíčů v modulu CT č. TS CT2-7, 24 ks
Sortiment nástrojů v modulu CT č. TS CT2-2154SK-119, 14 ks
Sortiment kleští v modulu CT č. TS CT2-142, 28 ks
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-6-8000, 15 ks
Sada šroubováků 1/2" v modulu 2/4 CT č. TS CT2-ITX19, 28 kusů
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-2133-2163TX, 13dílná
Sada klíčů v modulu 2/4 CT č. TS CT2-7R-2, 28 ks
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-D30, 59 ks
Sortiment nástrojů v 2/4 CT modulu č. TS CT2-710, 17 kusů, pila na kov č. 407

Délka mm
120

dílů
308

Hmotnost kg
30,14

1500 CT1-2150 PH

››Dokonalé složení sady pro drážkované a Šrouby s křížovou hlavou PH
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějící nástroje
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být

SADA ŠROUBOVÁKŮ
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů

zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 39,90

+ DPH

Kód
2309130

Číslo
1500 CT1-2150 PH

Obsah
3C šroubovák s drážkou č. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3C šroubovák, Phillips č. 2160 PH 1 2

Délka mm
310

1500 CT1-2150 PZ

Šířka mm
158

dílů
6

Hmotnost kg
0,63

››Dokonalé složení sady pro drážkované a Šrouby s křížovou hlavou PZ
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějící nástroje
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být

SADA ŠROUBOVÁKŮ
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů

zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 39,90

+ DPH

Kód
2309149

Číslo
1500 CT1-2150 PZ

Obsah
3C šroubovák s drážkou č. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3C šroubovák, Phillips č. 2160 PZ 1 2

Délka mm
310

1500 CT1-2163 TX

Šířka mm
158

dílů
6

Hmotnost kg
0,63

››Dokonalé složení sady pro vnitřní šrouby TX
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějící nástroje
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být

SADA ŠROUBOVÁKŮ
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů

zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 42,90

+ DPH

Kód
2309157

Číslo
1500 CT1-2163 TX

Obsah
T8 T10 T15 T20 T25 T30

Délka mm
310

1500 CT1-2163 TXB

Šířka mm
158

dílů
6

Hmotnost kg
0,4

››Dokonalé složení sady pro vnitřní TX šrouby s kolíky
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějící nástroje
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být

SADA ŠROUBOVÁKŮ
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů

zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 47,90

+ DPH

Kód
2309165

Číslo
1500 CT1-2163 TXB

Obsah
T10 T15 T20 T25 T30 T40

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
6

Hmotnost kg
0,5
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1500 CT1-VDE 2170 PZ

››Dokonalé složení sady pro drážkované a Šrouby s
křížovou hlavou PZ v oblasti elektroniky

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů

chybějících nástrojů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech

€ 50,90

Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal
žádný nástroj
››Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace
chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj

+ DPH

Kód
2309173

Číslo
1500 CT1-VDE 2170 PZ

Obsah
VDE šroubovák s drážkou č. VDE 2170, SW 4 5,5 6,5 8 mm
Šroubovák VDE, Phillips č. VDE 2160 PZ 1 2

Délka mm
310

1500 CT1-2133

Šířka mm
158

dílů
6

Hmotnost kg
0,625

››Dokonalé složení vět pro jednoduché a rychlé

povolení šroubů se šestihrannou hlavou a ořechy

SADA ZÁSUVKOVÝCH KLÍČŮ

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 6 dílů

chybějící nástroje

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech

€ 61,90

Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal
žádný nástroj
››Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace
chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj

+ DPH

Kód
2309122

Číslo
1500 CT1-2133

Obsah
Nástrčný klíč s rukojetí 3K č. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
6

Hmotnost kg
0,82

1500 CT2-DT 2142

››Dokonalé složení vět pro Šrouby s vnitřním

SADA ŠROUBOVÁKŮ ÚHELŮ

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

šestihranem

9 kusů

chybějící nástroje

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech

€ 79,90

+ DPH

Kód
2309009
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Číslo
1500 CT2-DT 2142

Obsah
Ofsetový šroubovák s 2C rukojetí T č. DT 2142, SW 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal
žádný nástroj
››Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace
chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj

Délka mm
310

Šířka mm
315

dílů
9

Hmotnost kg
0,9

1500 CT1-142

››Praktické sestavování vět pro různé Možné aplikace

SESTAVA KLEŠTĚ

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

ve všech oborech

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 4 kusů

chybějících nástrojů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech

€ 89,90

+ DPH

Kód
2309025

Číslo
1500 CT1-142

Obsah
10" univerzální kleště č. 142 10 JC, 2složková rukojeť
Kombinované kleště č. 8250-180 JC, 180 mm 2K rukojeť
Jehlové kleště 8132-160 JC, 160 mm 2K rukojeť
Silová boční fréza č. 8316-160 JC, 160 mm 2K rukojeť

Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal
žádný nástroj
››Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace
chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
4

Hmotnost kg
1,217

1500 CT1-8000

››Dokonalé složení sady pro vnitřní a venkovní použití

SADA MONTÁŽNÍCH KLEŠTÍ

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

Vnější pojistné kroužky

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 4 kusů

chybějících nástrojů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech

€ 72,90

+ DPH

Kód
2309181

Číslo
1500 CT1-8000

Obsah
Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky č. 8000 A 1 A 2 A 21
Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky č. 8000 J 1 J 2 J 21

Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal
žádný nástroj
››Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace
chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
4

Hmotnost kg
1,009

1500 CT1-VDE 142

››Praktické sestavování vět pro různé Aplikace v

SORTIMENT VDE KLEŠTĚ

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

elektronice

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 4 kusů

chybějících nástrojů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech

€ 95,90

+ DPH

Kód
2309033

Číslo
1500 CT1-VDE 142

Obsah
Univerzální kleště č. 142 10 C, 10"
Kombinované kleště VDE č. VDE 8250-180 H.
VDE kleště na jehly č. VDE 8132-160 H
VDE boční fréza č. VDE 8314-160 H

Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal
žádný nástroj
››Modré podložení, černé překrytí, modrá signalizace
chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
4

Hmotnost kg
1,158
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1500 CT1-20

SADA ZÁSUVEK 1/4"
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 37 kusů

››Rozsáhlá řada příslušenství pro nejběžnější šroubovací aplikace
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 211,90

+ DPH

Kód
2308967

Číslo
1500 CT1-20

Obsah
Vložka nástrčného klíče 1/4" č. 20 šestihran SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Nástrčný ořech s bitem 1/4" č. IN 20 šestihran SW 3 4 5 6 8 mm
Nástrčný ořech s bitem 1/4" č. ITX 20, SW T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm
Vložka nástrčného klíče 1/4" č. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
1/4" T-rukojeť se sklíčkem č. 2087, 115 mm
1/4 "prodloužení č. 2090-4,97 mm, univerzální kloub 1/4" č. 2095
Čtvercová zásuvná rukojeť 1/4" č. 2098, rukojeť 2K, otočná ráčna 1/4" 2093 U-10, 127 mm

1500 CT1-30

SADA ZÁSUVEK 3/8"
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 24 kusů

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
37

Hmotnost kg
0,845

››Dokonalé složení sady pro nejběžnější šroubovací aplikace
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 185,90

+ DPH

Kód
2308975

Číslo
1500 CT1-30

Obsah
Vložka s vnitřním šestihranem 3/8", č. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Šestihranný nástrčný ořech 3/8", č. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm
Kloub 3/8", č. 3095, 51 mm, rukojeť T 3/8", č. 3087
Nástavec 3/8", č. 3090-5-10, 125250 mm, reverzibilní ráčna 3/8", č. 3093 U-10, 200 mm

1500 CT1-19

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
24

Hmotnost kg
1,67

››Díky nízkým výrobním tolerancím zajišťuje vložka nástrčného klíče a

SADA ZÁSUVEK 1/2", ŠESTIHRAN
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 26 kusů

perfektní přenos síly pro všechny šroubovací práce

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 144,90

+ DPH

Kód
2308908
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Číslo
1500 CT1-19

Obsah
Vložka nástrčného klíče č. 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Nástrčná hlavice šroubováku č. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
26

Hmotnost kg
2,79

1500 CT1-ITX 30

SADA VLOŽEK ŠROUBOVÁKU 3/8"
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 39 kusů

››Dokonalé složení sady pro vnitřní šrouby TX
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 290,90

+ DPH

Kód
2308983

Číslo
1500 CT1-ITX 30

Obsah
Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IN 30 L, šestihran SW 4 5 6 7 8 10 mm
Nástrčný ořech bitů 3/8" č. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Nástrčný ořech bitů 3/8" č. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Vložka nástrčného klíče 3/8" č. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Nástrčný ořech bitů 3/8" drážka č. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm
Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IKS 30 1 2 3
Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IKS 30 PZD 1 2 3

1500 CT1-1993 T

DÍLY PRO ZÁSUVKY 1/2"
v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 5 kusů

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
39

Hmotnost kg
2,175

››Dokonalé složení sady pro ruční uvolnění a utažení matic a šroubů
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 106,90

+ DPH

Kód
2309106

Číslo
1500 CT1-1993 T

Obsah
Ráčna 1/2" otočná č. 1993 U-10 T, rukojeť T 1/2" č. 1987, 292 mm
1/2" univerzální kloub č. 1995, 1/2" prodloužení č. 1990, 125 250 mm

1500 CT1-D 19

SADA ZÁSUVEK 1/2", UD-PROFIL
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 26 kusů

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
5

Hmotnost kg
1,765

››Dokonalé složení sady pro ruční šroubování
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje

€ 144,90

+ DPH

Kód
2308916

Číslo
1500 CT1-D 19

Obsah
Nástrčný klíč 1/2" č. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Nástrčný ořech s bitem 1/2" č. IN 19, SW 6 7 8 9 10 12 14 mm

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
26

Hmotnost kg
2,68
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1500 CT1-IN 19 LKM

SADA VLOŽEK ŠROUBOVÁKU 1/2"
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 15 kusů

››Dokonalé složení sady pro šrouby s vnitřním šestihranem
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje

€ 113,90

+ DPH

Kód
2308932

Číslo
1500 CT1-IN
19 LKM

Obsah
Nástrčný ořech s bitem 1/2" č. IN 19, SW 6 7 8 10 12 14 mm
Nástrčný ořech s bitovým šroubovákem 1/2" č. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140

1500 CT1-ITX 19 LKP

SADA VLOŽEK ŠROUBOVÁKU 1/2"
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 19 kusů

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
13

Hmotnost kg
1,9

››Dokonalé složení sady pro vnitřní šrouby TX
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 194,90

+ DPH

Kód
2308940

Číslo
1500 CT1ITX 19 LKP

Obsah
Nástrčný ořech bitů 1/2" č. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Nástrčný ořech bitů 1/2" č. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100
T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, TX šroubovací přípravek č. 708

1500 CT2-7

SADA RENOVÝCH KLÍČŮ
v modulu kontroly nástroje 2/3, 25 kusů

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
19

Hmotnost kg
1,915

››Dokonalé složení sady pro univerzální použití
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 146,50
+ DPH

Kód
2308878
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Číslo
1500 CT2-7

Obsah
Kombinovaný klíč č. 7, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Sada ofsetových šroubováků č. PH 42-88 šestihran SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Délka mm
310

Šířka mm
315

dílů
25

Hmotnost kg
1,75

1500 CT2-7-32

››Dokonalé složení sady pro univerzální použití
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

SADA RENOVÝCH KLÍČŮ

chybějících nástrojů

v modulu kontroly nástroje 2/3, 5 kusů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí
být zajištěno, aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící
nástroje

››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 99,90

+ DPH

Kód
2308886

Číslo
1500 CT2-7-32

Obsah
23 24 27 30 32 mm

Délka mm
310

Šířka mm
315

dílů
5

Hmotnost kg
1,865

1500 CT1-2

››Praktická kompilace vět pro extrémy hluboko

SADA KLÍČŮ DOUBLE RING

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

nasazené nebo zapuštěné matice

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 8 kusů

chybějících nástrojů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech,

€ 78,90

+ DPH

Kód
2308827

Číslo
1500 CT1-2

Obsah
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

ve kterém musí být zajištěno, že neexistuje žádný
nástroj zůstává pozadu
››Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje
chybějící nástroj

Délka mm
310

1500 CT1-6

Šířka mm
158

dílů
8

Hmotnost kg
1,36

››Dokonalé složení vět pro aplikaci na šrouby a matice
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

SADA DVOJNÁSOBNÍKŮ

chybějících nástrojů

v modulu kontroly 1/3 nástroje, 10 kusů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech,

€ 65,90

ve kterém musí být zajištěno, že neexistuje žádný
nástroj zůstává pozadu
››Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje
chybějící nástroj

+ DPH

Kód
2308851

Číslo
1500 CT1-6

Obsah
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
10

Hmotnost kg
1,44
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1500 CT1-7 R

SADA KLÍČŮ S RATCHETEM
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 10 kusů

››Dokonalé složení sady pro ráčnové uvolnění a rychlé utažení
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve kterých že nezůstal
žádný nástroj

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje

€ 136,90

+ DPH

Kód
2308894

Číslo
1500 CT1-7 R

Obsah
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

1500 CT1-7 UR

SADA KLÍČŮ S
RATCHET, PŘEPÍNAČ
v modulu kontroly 1/3 nástroje, 10 kusů

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
10

Hmotnost kg
1,24

››Dokonalé složení sady pro ráčnové uvolnění a rychlé utažení
››Pomocí otočné páky je možné otáčení ve směru a proti směru
hodinových ručiček

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve kterých že nezůstal
žádný nástroj

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 193,90

+ DPH

Kód
2331969

Číslo
1500 CT1-7 UR

Obsah
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

1500 CT1-400

SADA KLÍČŮ DOUBLE RING
OTEVŘENO
v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 5 kusů

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
10

Hmotnost kg
1,245

››Dokonalé složení sady pro montáž Potrubní tvarovky
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve kterých že nezůstal
žádný nástroj

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 73,90

+ DPH

Kód
2309068
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Číslo
1500 CT1-400

Obsah
8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
5

Hmotnost kg
0,565

1500 CT1-350

››Dokonalé složení vět pro nejběžnější

SORTIMENT DLAŽBY

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou

Případy použití mrtvice

v 1/3 kontrolního modulu nástroje, 8 kusů

identifikaci chybějících nástrojů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech

Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal
žádný nástroj
››Modré podložení, černé překrytí,
modrá signalizace chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj

€ 64,90

+ DPH

Kód
2309041

Číslo
1500 CT1-350

Obsah
Plochý sekáč č. 97-250, 250x24 mm, křížový sekáč č. 98-125, 125 mm
Defekt č. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm, středový razník č. 100-12, 120x12x5 mm
Pin punč, ne. 119-1,5 3 4 mm, technické kladivo ROTBAND-PLUS
Č. 600 H-300, s rukojetí z ořechu, 300 g

Délka mm
310

Šířka mm
158

dílů
8

Hmotnost kg
1,425

1500 CTD-20 BIT

››Pouze pro vozík na nářadí č. 2004 a pracovní stoly

SOCKET ASSORTMENT 1/4"

››Pro model č. 2005, č. WSL-L7 (pracovní), č. 2430

Ne. 1502, 1504, 1505 a 1506 XL vhodné

v modulu CT, 45 dílů

a č. 1504 XL přídavný distanční modul č. Objednat
1500 ED-70 S.

€ 149,90

+ DPH

Kód
1733419

Číslo
1500 CTD20 BIT

Obsah
Vložka nástrčného klíče 1/4" č. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
Šroubovací bit 1/4" č. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm
Šroubovací bit 1/4" č. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm
Šroubovací bit 1/4" č. 685 X 5 6 8
Šroubovací bit 1/4" č. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Šroubovací bit 1/4" č. 690 1 2 3, Šroubovací bit 1/4" č. 690 PZD 1 2 3
Miniaturní LED lampa č. 649, držák vložky č. 673 6,3, držák bitů č. 699
1/4" bitový adaptér č. 620, víceúčelová rukojeť č. 676, kombinovaný upínací nástroj č. 639

Délka mm
77

Šířka mm
475

Hloubka mm
40

dílů
45

Hmotnost kg
0,7

2005 CT3-32

››Dokonalé složení sady pro ruční ovládání Nástrčné

SOCKET ASSORTMENT 3/4"

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci

klíče a spojovací díly s Čtvercový pohon

v modulu kontroly 3/4 nástroje, 14 kusů

chybějících nástrojů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech

€ 322,90

Oblasti, ve kterých musí být zajištěno že nezůstal
žádný nástroj
››Modré podložení, černé překrytí,
modrá signalizace chybějící nástroj
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž Nástroj

+ DPH

Kód
2752727

Číslo
2005
CT3-32

Obsah
Vložka nástrčného klíče 3/4" šestihranný profil UD č. 32, SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50
Prodloužení 3/4" č. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm
Oboustranná ráčna 3/4" č. 3293 U-2, 510 mm, rukojeť T 3/4" č. 3287

Délka mm
390

Šířka mm
472

dílů
14

Hmotnost kg
9
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2005 CT4-7 XL

SADA RENOVÝCH KLÍČŮ
v modulu kontroly nástroje 4/4, 18 kusů

››Dokonalé složení sady pro šetrný provoz šroubů
››Kombinovaný klíč extra dlouhý pro větší točivý moment
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 362,90

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2704226

2005 CT4-7 XL

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm

2005 CT4-8000

SORTIMENT NÁSTROJŮ
v modulu kontroly nástroje 4/4, 13 kusů

Délka
mm
390

Šířka
mm
633

dílů
18

Hmotnost
kg
8,15

››Dokonalé složení sady pro univerzální použití
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů
››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde musí být zajištěno,
aby po sobě nezůstaly žádné nástroje

››Modrá podložka, černá překrytí, modrá označuje chybějící nástroje
››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 249,90

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2016303

2005 CT4-8000

Inženýrské kladivo ROTBAND-PLUS č. 600 H-300-500
Zpětné kladivo č. 248 ST-40
Univerzální kleště č. 142 10 JC
Jehlové kleště 8132-160 JC
Silová boční fréza č. 8316-160 JC
Kombinované kleště č. 8250-180 JC
Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky č. 8000 A 1 2 21
Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky č. 8000 J 1 2 21
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Délka
mm
390

Šířka
mm
633

dílů
13

Hmotnost
kg
4,1

2005 CT4-U-20

››Dokonalé složení vět pro univerzální šroubová spojení
››Rychle zkontrolujte vložku nástroje Detekce chybějících

SADA ZÁSUVEK 1/4"-3/8" -1/2"

nástrojů

v modulu kontroly nástroje 4/4, 91 kusů

››Obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, ve

kterém to musí být zajištěno že nezůstal žádný nástroj

››Modré podložení, černé překrytí, modrá označuje
chybějící nástroj

››Zapuštěné rukojeti usnadňují demontáž nástroje

€ 782,90

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2016257

2005
CT4-U-20

Vložka nástrčného klíče 1/4" č. 20, SW 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Ráčna 1/4" otočná č. 2093 U-20, ráčna 1/4" T-rukojeť č. 2093 U-3 T
1/4" prodloužení č. 2090-4 -6, 97148 mm, 1/4" univerzální kloub č. 2095
Vložka nástrčného klíče 3/8" č. D 30, SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
Nástrčný ořech s bitem 3/8" č. IN 30 L, SW 4 5 6 7 8 10
Nástrčný ořech s bitem 3/8" č. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
Vložka nástrčného klíče 3/8" č. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IKS 30, 1 2 3, Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IKS 30 PZD 1 2 3
Nástrčný ořech bitů 3/8" č. IS 30, SW 5,5 6,5 8 10 12 mm
Vložka zapalovací svíčky 3/8" s přídržnou pružinou 20,8 mm, vložka do svíčky 3/8" s přídržnou pružinou 16 mm
Vložka zapalovací svíčky 3/8" s přídržnou pružinou 18 mm, reverzační ráčna 3/8" č. 3093 U-20
3/8" prodloužení s uvolněním č. 3090 A-5 -10, univerzální kloub 3/8" č. 3095
Vložka nástrčného klíče 1/2" č. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
1/2" otočná ráčna 1/2" č. 1993 U-20, 1/2 "prodloužení 1/2" č. 10. 5. 1990, 125 250 mm
1/2" redukce 1/2" na 3/8 "č. 1930, 1/2" univerzální kloub 1/2" č. 1995, 1/2" kloubová rukojeť č. 1996, 255 mm

1500 ED-70 K
prázdný

Číslo
1500 ED-70 K

Šířka
mm
633

dílů
91

Hmotnost
kg
7,64

››Pro vyrovnání a upevnění modulů nástrojů Ne. 1500 ES

VZDÁLENÝ MODUL

Kód
1618687

Délka
mm
390

Šířka mm
475

€ 4,

90

Hloubka mm
77

1500 ED-70 S

+ DPH

v zásuvkách s hloubkou 400 mm, s Vozík na nářadí č.
2004 a pracovní stoly č. 1502, 1504, 1505 a 1506 XL
››Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černé zrno

Výška mm
40

Hmotnost kg
0,12

››Pro vozík na nářadí č. WSL-L7 (pracovní deska) a č. 2005,
pracovní stůl č. 1504 XL a truhla na nářadí č. 2430,
vhodný jako rozpěrka pro 1/3 modul
››Modul z ocelového plechu

VZDÁLENÝ KOVOVÝ
MODUL 1/3
prázdný

€ 6,90

+ DPH

Kód
1851462

Číslo
1500 ED-70 S

Šířka mm
152

Hloubka mm
77

Výška mm
40

Hmotnost kg
0,15
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1500 ED-70 XL

››Vhodné např. B. k uložení momentových klíčů nebo jiné dlouhé

PLECHOVÝ MODUL VZDÁLENOSTI

››Pro vozík na nářadí č. WSL-L7 (pracovní deska) a č. 2005,

nástroje nebo malé díly

prázdný

Pracovní stůl č. 1504 XL a truhla na nářadí č. 2430

››Modul z ocelového plechu

€ 9,90

+ DPH

Kód
1803069

Číslo
1500 ED-70 XL

Šířka mm
625

Hloubka mm
77

Výška mm
40

1500 ED-230 CT

Hmotnost kg
0,854

››Distanční vložka - vhodná pro vozíky a pracovní stoly
››Distanční modul z dvoutónové pěny

VZDÁLENÝ MODUL
prázdný

€ 13,90

+ DPH

Kód
3036650

Číslo
1500 ED-230 CT

Šířka mm
475

Hloubka mm
230

Výška mm
35

Hmotnost kg
0,055

WK 1041 L

››Robustní hliníkový rám s ochranou nárazníku, Mušle vyrobené z

OBJEM NÁSTROJE PRO NÁSTROJE

››Otevřené víko kufru je zajištěno na místě držákem bezpečnostního víka

prázdný

nárazuvzdorného plastu ABS

Chráněno proti neúmyslnému uzavření

››Přihrádka na dokumenty A4 ve víku
››Variabilně dělitelný spodní zásobník
››Lze uzamknout pomocí 2 sklopných cylindrických zámků a kombinovaného zámku
››Odnímatelná deska na nářadí s 22 kapsami na nářadí vpředu a Zpět ve víku
››Odnímatelná krycí deska pro spodní zásobník s 15 taškami na nářadí
››Rukojeť přátelská k ruce

€ 109,00

+ DPH

Kód
3065405

74

Číslo
WK 1041 L

Délka mm
395

Hloubka mm
185

Šířka mm
490

max. zatížení kg
30

Hmotnost kg
4,9

1041-001

››Základní vybavení pro všechny obchody
››Sestavte je praktickým způsobem pro použití

SORTIMENT NÁSTROJŮ
ZÁKLADNÍ V PŘÍPADU

na místě

››Uloženo v pevném pevném pouzdře z
nárazuvzdorného plastu ABS

74 kusů

››Robustní rám z hliníku
››Robustní společník - kdekoli správné nástroje
musí být vždy po ruce

€ 469,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

3082121

1041-001

Kombinovaný klíč č. 7, SW 10 13 17 19 22 mm
Box na nástrčné klíče 666-U-20, s ráčnou 1/4" 35 kusů
Ofsetový šroubovák č. 42, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, v držáku
Nastavitelný otevřený klíč č. 60 P 8, 3C šroubovák s drážkou č. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm
3C šroubovák, Phillips č. 2160, PH 0 1 2
Zpětné kladivo a strojní kladivo KOMBI-PLUS R č. 247 H-30, hlava-D.30 mm
Kapesní posuvné měřítko č. 710, ocelový svinovací metr č. 4534-3, objem L. 3 m
Slot pro zkoušečku napětí č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm
Odizolovací kleště č. 8098-160 JC, 160 mm 2K rukojeť
Vícenásobné kleště č. 8133-200 JC, 200 mm 2K rukojeť
Kombinované kleště č. 8250-180 JC, 180 mm 2K rukojeť
Silová boční fréza č. 8316-160 JC, 160 mm rukojeť 2C, univerzální kleště č. 142 10 JC, 10 "
Úderná sada nářadí č. 106, 6 kusů, kabelový nůž č. 0513-09, čepel L. 90 mm
Drátěný kartáč č. 644, 3 řady + objemový kufřík na nářadí WK 1041 L

Délka
mm
395

1100-BASIC

Šířka
mm
490

Hloubka
mm
185

dílů
74

Hmotnost
kg
10,6

››Základní vybavení pro všechny obchody
››Rychle zkontrolujte vložku nástroje Detekce

SORTIMENT UČENÍ

chybějících nástrojů

v GEDORE L-BOXX® 136,
23 kusů

€ 294,90

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2835983

1100-BASIC

Otevřený klíč s kruhovou ráčnou č. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Univerzální kabelový nůž č. 4528, čepele-L. 50 mm, dřevěný skládací metr č. 4533-2, 2 m
Hobby pila č. 406, Blade-L. 145 mm, plochý sekáč č. 95-200, 200x23x13 mm
Inženýrské kladivo č. 600 H-500, 500 g, více kleští č. 8133-180 JC, 180 mm 2K rukojeť
Silová boční fréza č. 8316-180 JC, 180 mm, 2složková rukojeť Univerzální kleště č. 142 10 lžiček, 10"
3C šroubovák s drážkou č. 2150, 4 5,5 6,5 mm, 3C šroubovák Phillips č. 2160 PH 1 2
Slot pro zkoušečku napětí č. 4615, 3 mm, + L-BOXX® 136 č. 1100 litrů

Délka
mm
358

Šířka
mm
445

Hloubka
mm
152

dílů
23

Hmotnost
kg
6,1

75

1100-02

SORTIMENT NÁSTROJŮ
ELEKTRIKÁŘ
v GEDORE L-BOXX® 136, 36 kusů

››Zvláště vhodné pro profese v elektrotechnice
››Sestavte je praktickým způsobem pro použití na místě
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci
chybějící nástroje

››GEDORE L-BOXX® 136 se zásuvným systémem Easy Click

€ 489,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2658208

1100-02

Masonovo sekáč č. 110-256, 250x16 mm, dláto elektrikáře č. 112-2510, čtverec 250x10x7 mm
Inženýrské kladivo č. 600 H-500, 500 g, nastavitelný jednoduchý klíč č. 60 CP 8, 8"
Univerzální kleště č. 142 10 JC, 10", odizolovací drát č. 8097, automatický
Více kleští č. 8133-180 JC, 180 mm rukojeť 2C, boční řezačka VDE č. VDE 8314-160 H, 160 mm
Kleště na jehly VDE č. VDE 8132-200 H, 200 mm
Kleště na jehly VDE č. VDE 8132 AB-200 H, úhlová 200 mm
Odizolovací kleště VDE č. VDE 8098-160 H, 160 mm, VDE řezačka kabelů č. VDE 8094, 200 mm
Univerzální kabelový nůž č. 4528, čepele-L. 50 mm, elektrická izolační páska č. 4629, délka pásky 10 m
Stěrka č. 0175-06, list B. 60 mm, offsetový šroubovák č. H 42-10,
Šestihranný SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, sada šroubováků VDE č. VDE 2170-2160 PH-077,
Štěrbina 2,5 4 5,5 6,5 mm, křížový výřez PH 0 1 2
Slot pro zkoušečku napětí č. 4615 3, 220-250 V, 3 mm
Slot pro zkoušečku napětí č. VDE 4616.12-1000 V, 3 mm
Klíč ovládací skříně ELEKTRO č. 45 E.
Dřevěné skládací metry č. 4533-2, 2 m + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 litrů

1100-1.04

UNIVERZÁLNÍ
 SESTROVACÍ STROJ

v GEDORE L-BOXX® 136, 13 kusů

Délka
mm
358

Šířka
mm
445

Hloubka
mm
152

dílů
36

Hmotnost
kg
7,674

››Kombinace 12 různých Stahováky možné
››Vnější Ø do 130 mm, vnitřní Ø do 170 mm hloubka
upnutí 200 mm

››S dvou- a tříramenným traverzem
››S celoocelovými a tenkými háčky také Rozšíření
››Tažné čelisti jsou mimořádně štíhlé pro těsné instalační
prostory pro vlastní montáž

››GEDORE L-BOXX® 136 se zásuvným systémem Easy Click

€ 439,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2838362

1100-1.04

Univerzální stahovák HIGH POWER No. 1,04 / HP1A-B, 2ramenný, 130 x 100 mm
Traverz č. 107 / 1A03, 3ramenný 180 mm, tažný hák č. 106 / A-100-B, celoocelová, háková brzda 100 mm
3x prodloužení č. 106 / A-100-VB s hákovou brzdou 100 mm
3x stahovák č. 106 / A-100-S, tenký 100 mm, 3x tažný hák č. 106 / S101-S, bez upínacího kusu
Vřeteno č. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 litrů
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Délka
mm
357

Šířka
mm
442

Hloubka
mm
151

dílů
13

Hmotnost
kg
6,3

1100-1.04/12A

››Pro rozpětí do Ø 200 mm venku, Ø 70-260

SORTIMENT TLAČÍRNY
UVNITŘ VENKU

››Rychloupínací háky se samonosným

mm Vnitřní a upínací hloubka až 300 mm
T-profilem pro lepší přenos síly

››Se 3 ze 4 vřeten má hrot vřetena (koule /

v GEDORE L-BOXX® 136, 7 kusů

Spropitné)

››Max. Naložte 3 a 5 t
››GEDORE L-BOXX® 136 se zásuvným

€ 489,

systémem Easy Click

00
+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2927241

11001.04/12A

Univerzální stahovák č. 1x 1,04 / 1A, 2ramenný 130x100 mm
Univerzální stahovák č. 1,04 / 2A 2-rameno 200x150 mm
Prodloužení s hákovou brzdou č. 106 / A-100-VB, 100 mm
Prodloužení s hákovou brzdou č. 106 / B-150-VB, 150 mm
Vřeteno č. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm
Vřeteno č. 1.2106350KS, SW 22, G 1/2", 350 mm, s kuličkovým hrotem + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 litrů

Délka
mm
357

1100-1.30

Šířka
mm
442

Hloubka
mm
151

dílů
7

Hmotnost
kg
9,6

››Pro vnitřní průměry 12 - 35 mm a extrémní

těsně uložená kuličková ložiska, kroužky,
pouzdra a Simmerrings®
››S posuvným kladivem a podpěrou pultu
››Ne. 1100 CT2-1,30 pro dovybavení existující
L-BOXX® 136
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou
identifikaci chybějících nástrojů
››Nástroje zcela zapuštěné do pěny, takto
vložená vložka je stohovatelná
››Vložte do zásuvek s minimálními rozměry
Použitelné 400 x 310 x 90 mm

VNITŘNÍ SORTIMENT
EXTRAKTORŮ
v GEDORE L-BOXX® 136, 8 kusů

€ 379,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2836041

1100-1.30

Vnitřní stahovák č. 1.30/2,12-15 mm, Vnitřní stahovák č. 1.30/3,15-19 mm
Vnitřní stahovák č. 1.30/4,19-25 mm, Vnitřní stahovák č. 1.30/4A, 25-30 mm
Vnitřní stahovák č. 1.30/45, 30-35 mm, Opěry č. 1.36/1 pro 1.30/0 - 1.30/5
Kluzné kladivo č. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L

Délka
mm
357

1100 CT2-1.30

Šířka
mm
442

Hloubka
mm
151

dílů
8

Hmotnost
kg
7,2

››Pro vnitřní Ø 12 - 35 mm a extrémně těsné

uchycení Kuličková ložiska, kroužky, pouzdra
a Simmerrings®
››S kladivem 1,7 kg a podpěrou
››Ne. 1100 CT2-1,30 pro dovybavení
stávajících L-BOXX® 136
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou
identifikaci chybějících nástrojů
››Nástroje zcela zapuštěné do pěny, takto
vložená vložka je stohovatelná
››Vložte do zásuvek s minimálními rozměry
Lze použít 400 x 310 x 60 mm

VNITŘNÍ SORTIMENT
EXTRAKTORŮ
v modulu 2/2 L-BOXX® 136, 7 kusů

€ 329,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2836025

1100 CT2-1.30

1.30/21.30/31.30/41.30/4A1.30/51.36/11.35/2

Délka
mm
357

Šířka
mm
310

Hloubka
mm
60

dílů
7

Hmotnost
kg
5
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1100-1.41/2A

››Pro rozpětí od Ø 22 do 115 mm a Upínací

SADA ODDĚLOVACÍCH A TÁHACÍCH ZAŘÍZENÍ
v GEDORE L-BOXX® 136, 22 kusů

hloubka až 295 mm

››Vč. Adaptér závitu pro vnitřní závity M8-M18
››K uvolnění a vytažení těsně přiléhajících dílů, jako jsou
z. B. kuželíková ložiska, vnitřní kroužky

››Hloubku upnutí lze nastavit pomocí Nakreslete rozšíření
šroubů č. 1,38 / AV-FV od 195 lze zvětšit na 295 mm

››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci
chybějících nástrojů

››Ne. 1100 CT2-1,41 / 2A pro dovybavení stávajících
L-BOXX® 136

››Nástroje zcela zapuštěné do pěny, takto vložená
vložka je stohovatelná

››Vložte do zásuvek s minimálními rozměry Lze použít

€ 449,

400 x 310 x 60 mm

00
+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2927284

11001.41/2A

Stahovák č. 1x 1,38 / 2, 70-215 mm
Oddělovač č. 1,40 / 2, 22-115 mm
Sada adaptéru závitu č. 1,81/20, pro aplikace s 1 a 2 otvory,
M14x1,52x prodloužení č. 1,38 / CV M14x1,5 + GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 litrů

Délka
mm
357

Šířka
mm
442

Hloubka
mm
151

dílů
22

Hmotnost
kg
11,5

1101-1.29/3K

››Sada stahováků kuličkových ložisek pro více než

SADA STAHOVÁKŮ KULIČKOVÝCH LOŽISEK

››K vytahování kuličkových ložisek na hřídeli a zároveň

v i-BOXX® 72, 13 kusů

40 kuličkových ložisek

sedět v jednom bydlení

››Nedestruktivní odstranění kuličkových ložisek bez

drážky Demontáž hřídele, žádné vrtání z ložiskové
klece nutné (bez čipů)
››S kontrolou vložky nástroje pro rychlou identifikaci
chybějících nástrojů
››Vložte do zásuvek s minimálními rozměry Použitelné
340 x 260 x 60 mm

€ 589,00

+ DPH

Kód
2964392
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Číslo
11011.29/3K

Obsah
4 hlavy s vřetenem č. 1,29 / 1 - 1,29 / 5
7 sada háčků č. 1,29 / 10 - 1,29 / 45
1 rukojeť č. 1,29 / 0

Délka mm
316

Šířka mm
367

dílů
37

Hmotnost kg
5,78

1.07/AS-2

››Úzké tažné háky pro úzké a obtížně přístupné Mezery např.

SADA
STAHOVÁKŮ

››Tříramenný posuv zaručuje rovnoměrné rozložení nákladu a

V převodovkách ve 3 délkách

proto obzvláště bezpečně drží na části, která má být odstraněna

››Vyměnitelné háky pro několik hloubek rozpětí nebo

s 9 háčky

K dispozici rozšíření

››Optimální kluzné vlastnosti díky nitrokarbonovanému vřetenu,
olejům nebo mazání již není nutné

€ 489,00

+ DPH

Kód
1675990

Číslo
1.07/AS-2

Obsah
107/2A03 Traverse 3-armig 260 mm, 106/B-150-S Abzughaken schlank 150 mm (3x)
106/S220 Abzughaken schlank 220 mm (3x), 106/B-300-S Abzughaken schlank 300 mm (3x)
1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm

max. t
5,0

Hmotnost kg
11,5

1.07/K-1-SE

››Úzké rychloupínací čelisti pro pevné a špatné přístupné

SADA
STAHOVÁKŮ

››Sada 2 a 3 ramen. Tříramenný traverz zaručuje rovnoměrné

prostory, např. v převodovkách

s 3 háčky

€ 149,00

+ DPH

Kód
1438484

Číslo
1.07/K-1SE

rozložení zátěže, a proto zvláště bezpečné Zastavte u části,
kterou chcete odstranit
››Vyměnitelné háky pro několik hloubek rozpětí nebo
K dispozici rozšíření
››Optimální kluzné vlastnosti díky nitrokarbonovanému
vřetenu, olejům nebo mazání již není nutné
››V robustním plastovém pouzdře

Obsah
Posuv E-106/103 dvouramenný 140 mm, posuv E-107/103 tříramenný 140 mm
106 / A-100-SE Tažný hák s rychloupínáním 100 mm (3x)
E-1.1406140 Vřeteno SW 17, M14x1,5, 140 mm (2x), 107/199-SE Plastové pouzdro s pěnovou vložkou pro 1,07 / K-1-SE

max. t
2,5

Hmotnost kg
2,2

1.07/K-1-SE 200 S

››Sada 2 a 3 ramen. Tříramenný traverz zaručuje uniformitu Rozložení

SADA
STAHOVÁKŮ

››Úzká zahnutá chodidla jsou ideální pro těžko přístupná místa
››Rychlé a nekomplikované nastavení a nové nastavení Rychloupínací

se 6 háčky, 9 částmi

zátěže, a proto zvláště bezpečné držení na část, která má být odečtena
čelisti

››Vyměnitelné háky pro několik hloubek rozpětí nebo K
dispozici rozšíření

››Hloubka upnutí 100 mm = tloušťka základny háku (e)

€ 279,00

+ DPH

3,7 mm, max. 2,5 t

››Hloubka upnutí 200 mm = tloušťka základny háku (e)
2,0 mm, max. 2,0 t

››V robustním plastovém pouzdře

Kód
1745158

Číslo
1.07/K-1SE 200S

Obsah
106/203 posuv 2ramenný 220 mm, 107/203 posuv 3ramenný 220 mm
106 / A-100-SE Tažný hák s rychloupínáním 100 mm (3x)
06 / S-200-SSE Tažný hák štíhlý s rychloupínacím upínacím kusem 200 mm (3x)
E-1.1406140 Vřeteno SW 17, M14x1,5, 140 mm (2x)
107/199-SE 200S Plastové pouzdro s pěnovou vložkou pro 1,07 / K-1-SE 200S

dílů
9

Hmotnost kg
4,2
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UVOLNIT NAPĚTÍ
1

Když jsou komponenty přitlačeny, lze třecí spoje
uvolnit pomocí stahováků.
Sada stahováků 1,04 / ST-HP-B od společnosti GEDORE
obsahuje tři stahováky s různými rozpětími a hloubkami.
Ty odolávají obzvláště vysokým silám a mohou být zatíženy
dvojnásobnou silou v tahu, protože příčníky jsou potaženy
obzvláště vysokou kvalitou. Příčníky a háky jsou navíc
kované za tepla z jednoho kusu v matrici, což je přidanou
hodnotou pro trvanlivost a bezpečnost.

2

Brzda s hákem zabraňuje neúmyslnému sklouznutí háků na
traverzu, čímž se dále minimalizuje riziko nehody. Háky lze
nastavit rychle a rovnoměrně pomocí stupnice nastavení.
To zaručuje centrické, silově optimalizované a především
bezpečné odstranění i při nejvyšších úběrových silách.

€ 499,00

+ DPH

1.04/ST

SADA STAHOVÁKŮ
s dílenským stojanem, 3dílný

4

3

››Skládá se ze 3 stahováků v různých velikostech
››Traverz speciálně odměňovaný, vydrží vysoké síly,
Je možné zatížení dvojitou tahovou silou

››Silný, kovaný design
››Tažné čelisti kované z jednoho kusu
››S hákovou brzdou - ochrana proti neúmyslnému

Háčky sklouznou. Po stisknutí tlačítka může háček
pohybovat na traverzu
››Přemístěním háčků jako vnější a Lze použít vnitřní
stahovák
››Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení
Tahací háky. Povoleno i při nejvyšších stahovacích
silách centrické a silově optimalizované tažení
››Lze dovybavit hydraulickým vřetenem

Kód

Číslo

Obsah

2300044

1.04/ST-HP-B

Stahovák 1,04 / HP1A-B VYSOKÝ VÝKON 2ramenný 130x100 mm
Stahovák 1,04 / HP2A-B VYSOKÝ VÝKON 2ramenný 200x150 mm
Stahovák 1,04 / HP3A-B VYSOKÝ VÝKON 2ramenný 350x200 mm
1,04 / 97 stojí prázdný pro sérii 1,04
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Délka
mm
125

dílů
3

Hmotnost
kg
14,4

1
2
3
4

VYŠŠÍ ODTAHOVACÍ MOMENT
• Zesílení ohybového momentu na zadní straně kovaného
traverzu zaručuje vyšší nosnost a bezpečnost

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ
• Háky stahováku s hákovými brzdami zaručují
bezpečné upevnění na pojezdu a umožňují rychlé
nastavení z vnějšího na vnitřní stahovák

VÍCE FLEXIBILITY
• Vyměnitelné hroty lze během používání snadno
vyměnit, aby bylo možné použít kouli nebo hrot

VĚTŠÍ BEZPEČNOST
• Rovnoměrně zarovnané háky zajišťují větší
bezpečnost při používání

„Součásti zápustkově kované ohlašují
možné přetížení v důsledku ohýbání,
protože tok vláken materiálu, který vzniká
při kování, umožňuje určitou pružnost
součástí před jejich zlomením - velmi
zdravá vlastnost.”

1.11

››Vyzkoušený a vyzkoušený, výkonný tříramenný stahovák pro

rovnoměrné rozložení zatížení a proto obzvláště bezpečně drží na části,
která má být odstraněna
››Široké nebo úzké konce háčků, které lze použít na obou stranách
přitlačit se pod zatížením
››Široké konce háčků stahováku č. 1,11 / 2 a / 4 jsou 8 mm Štěrbiny
poskytované tak, aby bylo možné pomocí nich vyrobit disky nebo
převody Lze demontovat 8 mm šrouby

STAHOVAČ
Tříramenný

od

€ 59,00

+ DPH

Kód

Číslo

8002950
8003090
1731912

1.11/1
1.11/2
1.11/4

Rozpětí
(max.)
mm
90
160
320

Hloubka
upnutí
mm
80
130
260

Tažná síla
(max.)
3
7.5
12

vřeteno
Velikost
závitu
M 14x1,5 x 125
M 18x1,5 x 170
G 1/2 x 350

Šířka klíče
Ovládací
šestihran
17
19
22

Hydraulické
vřeteno
volitelný
1.06/HSP1

Šířka
patky háku
mm
17
24
27

Hloubka
nohy háku
mm
7
13
27

Tloušťka
patky háku
mm
2,0
3,0
6,5

Hmotnost
kg

Bez DPH

0,9
2,6
5,8

59,00
99,00
209,00
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1.18/1.19

SADA STAHOVÁKŮ
12 kusů

››Na této perforované stěně je místo pro 12 stahováků ze série 1.18 a 1.19
››Pro rozpětí až do Ø 200 mm a hloubky až 200 mm
››Včetně perforované desky

€ 659,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

1824007

1.18/1.19

1,18 / 1 stahovák 2ramenný 110x110 mm, 1,18 / 2 stahovák 2ramenný 160x140 mm
1,18 / 3 2ramenný stahovák 200x200 mm, 1,18 / 02 2ramenný stahovák pólové svorky 65x50 mm
1,18 / 01 2-ramenný pólový stahovák 70x70 mm, 1,18 / 0 2-ramenný pólový stahovák 80x80 mm
1,19 / 1 3ramenný stahovák 110x110 mm, 1,19 / 2 3ramenný stahovák 160x140 mm
1,19 / 3 3ramenný stahovák 200x200 mm, 1,19/02 3ramenný stahovák pólové svorky 65x50 mm
1,19 / 01 3-ramenný pólový stahovák 70x70 mm, 1,19 / 0 3-ramenný pólový stahovák 80x80 mm
1500 H 1 hák se sklonem háku d 4 mm (12x)
1500 H 2-13 nástrojová svorka d 13 mm (6x), 1450 L deska nástroje prázdná, 987x493 mm

2.30

SADA PRŮMYSLOVÉHO UPEVNĚNÍ
Modulární systém, 17 dílů

dílů
12

Hmotnost
kg
21

››Za sestavení osvědčených 1.06 a 1,07 modelů
››S touto sadou můžete vytvořit 12 běžných

Součástí jsou modely s rychloupínáním
Samotné hydraulické vřeteno během několika
sekund shromáždit
››2 a 3 ramena nastavena na rozpětí 200 mm
a hloubka upnutí 150 mm
››Snadné a kontrolované odstraňování, zejména
zaseknuté části pomocí hydraulického vřetena
››Ihned po ruce na perforovanou desku

€ 699,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

1393014

2.30

1 traverza dvouramenná 140 mm, č. 106/103, 1 posuv 2 ramena 180 mm, č. 106 / 1A03
1 traverza 2 ramena 220 mm, č. 106/203, 1 posuv 2 ramena 260 mm, č. 106 / 2A03
1 traverza tříramenná 140 mm, č. 107/103, 1 traverza, 3 ramena 180 mm, č. 107 / 1A03
1 traverza tříramenná 220 mm, č. 107/203, 1 traverza, 3 ramena 260 mm, č. 107 / 2A03
1 vřeteno SW 17, M14x1,5, 140 mm, č. 1.1406140, 1 vřeteno SW 22, G 1/2 ", 210 mm, č. 1.2106210
1 mazací hydraulické tlakové vřeteno 10 t, č. 1,06 / HSP1, 3 rychloupínací čelisti 100 mm, č. 106 / A-100-E
3 rychloupínací čelisti 150 mm, č. 106 / B-150-E
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dílů
17

Hmotnost
kg
19,4

2.40

››Pro sestavení robustního a praktického
Vytahovač karet 1.14 a č. 1.15

OPRAVA ZEMĚDĚLSKÉHO /
STAVEBNÍHO STROJE
SADA ODTAHOVÁNÍ

››S touto sadou můžete udělat deset

Modulární systém, 16 dílů

společných flexibilní stahovák poutek ze
série 1,14 / 1,15 včetně nového Smontujte
hydraulické vřeteno sami
››2- a 3-ramena nastavená na rozpětí 280
mm a hloubka upnutí 390 mm
››Ihned po ruce na perforovanou desku
››Ideálně se hodí pro opakující se Upínací
oblasti
››Snadné a kontrolované odstranění
obzvláště těsné části s Hydraulické
vřeteno

€ 599,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

dílů

1393030

2.40

1 hlava 2ramenná, č. 114/204, 1 hlava 2ramenná, č. 114/304
1 hlava 3ramenná, č. 115/204, 1 hlava 3ramenná, č. 115/304
1 vřeteno SW 19, M18x1,5, 200 mm, č. 1.1806200
1 vřeteno SW 22, G 1/2 ", 250 mm, č. 1.2106250
1 mazací hydraulické tlakové vřeteno 10 t, č. 1,06 / HSP1
3 stahovací čelisti 210 mm, č. 114/201
3 stahovací čelisti 260 mm, č. 114/301, 3 tažné háky 390 mm, č. 114/401
6 záložek č. 114/208, 12 záložek č. 114/308

16

1.13

Hmotnost
kg
24,3

››Ideální pro odstraňování malých dílů, jako jsou Spony
na baterie, disky, kola, kuličková ložiska atd.

VYTAHOVAČ
SVORKY

››Automatické stisknutí háčků

Tříramenný

od

€ 22,90

+ DPH

Kód

Číslo

Rozpětí (max.)
mm

Hloubka
upnutí mm

Tažná síla
(max.)

8004650
1628410

1.13/02
1.13/00

60
70

40
80

0.75
1

vřeteno
Velikost
závitu
M 10x1,5 x 60
M 10x1,5 x 100

Šířka patky
háku mm

Hloubka nohy
háku mm

Tloušťka patky
háku mm

10
14

5
8

2,0
2,0

Hmotnost
kg

Bez DPH

0,2
0,4

22,90
30,90
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1.31/1

››sady nejběžnějších interních extraktorů a

SADA VNITŘNÍHO EXTRAKTORU
8 kusů

Protizávaží pro vytažení kuličkových ložisek,
Kroužky, pouzdra, Simmerrings® atd.
››V robustní plechové krabici

€ 379,00

+ DPH

Kód
8014610

Číslo
1.31/1

Obsah
6 interních vytahovačů 12-46 mm, č. 1,30 / 2 - 1,30 / 6, 2 podpěry pultu č. 1,36 / 1 - 1,36 / 2

dílů
8

Hmotnost kg
6,4

1.32/2

››Tato věta je ideální pro rozmanité Vnější

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SADA STAHOVAČŮ

››sady s interními extraktory, podpěrami

15 kusů

a vnitřní situace tahání

pultů, Upínací sklíčidla, externí vytahovače
a Vytahovač šroubů
››V robustní plechové krabici

€ 739,00

+ DPH

Kód
8015340

Číslo
1.32/2

Obsah
8 interních vytahovačů 12-70 mm, č. 1,30 / 2 - 1,30 / 8, 2 podpěry pultu č. 1,36 / 1 - 1,36 / 2
1 stahovák s extra tenkým háčkem č. 1,19 / 0XS, 1 stahovák pólů baterie č. 1.12 / 02
2 stahováky, dvouramenné, č. 1,06 / 1 1,06 / 2, 1 vytahovač šroubů č. 1,28 / 1

1.41/2

dílů
15

Hmotnost kg
19

››Pro Ø 22-115 mm vše v jednom, řezací zařízení

ODDĚLIT A SADA
STAHOVÁKŮ

+ Stahovák + rozšíření v šikovný kufr, který si
můžete odnést
››Ideální pro pevně smontované / odpočívající díly
››Použitím plochých povrchů Oddělovač, budou
citlivé části ušetřen
››Další rozšíření 1,38 / CV volitelně k dispozici

€ 259,00

+ DPH

Kód
8109910
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Číslo
1.41/2

Obsah
1.38/2 1.38/CV 1.40/2

Hmotnost kg
9

1.72

››Pro jednoduché a jemné vyjádření Čepy kulového

KULOVÝ SPOLEČNÝ
STAHOVAČ 

››Silný, kovaný design pro bezpečná práce
››Přímý přenos síly

kloubu na tlačné tyči a spojovací tyči

od

€ 39,90

+ DPH

Kód

Číslo

8030490
2183331

1.72/2
1.72/5A

Vnější rozpětí tahu
(max.) mm
23
46

Hloubka otevření
mm
45
100

Šířka nohy háku na
použitelné ploše mm
50
90

vřeteno
Velikost závitu
M 14x1,5 x 50
G 3/4 x 160

Šířka klíče
Ovládací šestihran
17 mm
27 mm

Hmotnost
kg
0,4 kg
2,78 kg

Bez DPH
39,90
139,00

1.26/K-3

››Pro matice od SW 10 (M6) do SW 36 (M24),

OŘECH
PRUŽINY VĚTA

››3 štípačky matic vč. Náhradních sekáčů dovnitř

včetně náhradního sekáče

Plastové pouzdro v CT vložce

››Kovaný design
››Indukčně kalené dláto se zarážkou dláta

6 kusů

€ 199,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2017008

1.26/K-3

Rozdělovač matic pro SW 10-17, M6-M10, č. 1,26 / 1
1 rozdělovač matic pro SW 17-24, M10-M16, č. 1,26 / 2
1 rozdělovač matic pro SW 24-36, M16-M24, č. 1,26 / 3
2 náhradní sekáče za 1,26 / 1 + 1,26 / 2, č. 1,26 / M1
1 náhradní dláto pro 1,26 / 3, č. 1,26 / M3

Délka
mm
229

Šířka
mm
275

Hloubka mm

dílů

83

Hmotnost
kg
2,46

6

1.28/2

››Odšroubujte poškozené závrtné šrouby pomocí

STRAKTOR
ŠROUBŮ 

››Také pro extrémně krátké konce čepů
››lícující flush

Pravý nebo levý závit

€ 37,90

+ DPH

Kód
8010700

Číslo
1.28/2

Ø závrtné šrouby
8-19

Ovládání velikosti klíče šestihran mm
19

Hmotnost kg
0,3 kg
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1.81/20

››Vláknové adaptéry umožňují z. B. peeling závitových

SADA ADAPTÉRU ZÁVITU

››Buď se směrem vytahování 1,38, posuvné kladivo Lze

víček s 1 nebo 2 otvory se závitem

pro aplikace s 1 a 2 otvory,
2 kusy každý, 14 kusů

použít 1,35 nebo podporu čítače 1,36

››Ne. 1,81 / 20: Pro stahovák č. 1,38 / 2

€ 119,00

+ DPH

Kód
1120751

Číslo
1.81/20

Obsah
2 závitové vložky M14x1,5 - M8, č. 181/207, 2 závitové vložky M14x1,5 - M10, č. 181/208
2 závitové vložky M14x1,5 - M12, č. 181/209, 2 závitové vložky M14x1,5 - M14, č. 181/210
2 závitové vložky M14x1,5 - M16, č. 181/211, 2 závitové vložky M14x1,5 - M18, č. 181/212
2 adaptér, č. 181/225

dílů
14

Hmotnost kg
1,222

1.81/K-12

››Vláknové adaptéry umožňují z. B. peeling závitových

ZÁVITOVÝ
ADAPTÉR VĚTA

››Buď s kladivem 1.35 nebo volitelně také Lze použít s

víček, která mají závitový otvor
podporou čítače 1.36

pro aplikace s 1 otvorem,
11 kusů

€ 109,00

+ DPH

Kód
1936557

Číslo
1.81/K-12

Obsah
Kluzné kladivo č. 1,35 / 1A, tyč 230 mm, nárazová hmotnost 700 g,
Adaptér M14x1,5, M10 - M4, M10 - M5, M10 - M6, M10 - M8,
M10 - M10, M10 - M12, M14x1,5 - M14, M14x1,5 - M16, M14x1,5 - M18

dílů
11

Hmotnost kg
1,83

››Tímto lze nastavit více než 200 různých ložisek

1.85/1

Instalační sada ložiska bez námahy a bez poškození
přeinstalovat
››Nárazuvzdorný plast mosazných kloubů je šikovný a
lehký, ale tak robustní Kovové varianty
››Mosazné klouby jsou nyní upevněny na trubce
››V robustním plastovém pouzdře

SADA NÁŘADÍ
PRO INSTALACI
37 kusů

€ 599,00

+ DPH

Kód
1120778
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Číslo
1.85/1

Obsah
33 nárazových kroužků, 10-50 mm pro vnější Ø 26-110 mm
3 hliníkové nárazové objímky
1 palička bez zpětného rázu s nylonovými hlavami (1,2 kg)

Délka mm
360

Šířka mm
450

Hloubka mm
140

dílů
37

Hmotnost kg
5,2

106 D

››Pro sekací práce na oceli a jiných kovech a pro zatlačení

SADA NÁŘADÍ
6 kusů

nebo vytažení závlaček, kolíků, Válcové kolíky nebo jiné
spojovací prvky
››Pečlivě odměňováno po celé délce
››Rázy indukčně temperované
››Pracovní konce broušené jasně a jasně nalakované

€ 22,90

+ DPH

Kód
8725710

Číslo
106 D

Obsah
97-125 15098-12599 12-3100-10119-4

113 D

SADA ŘIDIČŮ THRU
6 kusů

dílů
6

Hmotnost kg
0,805

››Pro najíždění nebo vyhazování závlaček, pružinových
čepů, Šrouby nebo jiné spojovací prvky

››Rovnoměrně kalené po celé délce a pečlivě temperovaný
››Rázové hlavy jsou dodatečně indukčně temperovány
››Pracovní konce broušené jasně a jasně nalakované

€ 21,90

+ DPH

Kód
8754060

Číslo
113 D

Obsah
99 10-1 2 399 12-4 5100-10

116 D

dílů
6

Hmotnost kg
0,755

››Pro zatlačení nebo vytažení závlačky, Pružné čepy, šrouby

SADA ŘIDIČE
SPLINT
6 kusů

nebo jiné Spojovací materiál

››Tvrzeno rovnoměrně po celé délce a opatrně temperovaný
››Hnací trn je zaseknutý v otvoru zabráněno minus tolerancí
››Rázové hlavy jsou dodatečně indukčně temperovány
››Pracovní konce broušené jasně a jasně nalakované

€ 19,90

+ DPH

Kód
8758050

Číslo
116 D

Obsah
3 4 5 6 7 8 mm

dílů
6

Hmotnost kg
0,82
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STANDARD PRO
KLADIVA - ORIGINÁL
Kromě klíče je kladivo součástí základního vybavení
každého řemeslníka - od profesionálů až po kutily
Zámečnické kladivo 600 H od společnosti GEDORE zaujme svou
bezpečností a trvanlivostí. To zajišťuje originální systém
ROTBAND-PLUS, který se ve srovnání s konvenčními kladivy
skládá z přídavného šroubového spojení a bezpečnostní desky.
To zaručuje extrémně bezpečné spojení mezi hlavou kladiva a

rukojetí, které zabraňuje uvolnění hlavy kladiva. Tvrzené
ochranné pouzdro ROTBAND-PLUS chrání rukojeť před
poškozením a poskytuje hlavě kladiva další podporu.
Ve spojení s ergonomicky tvarovanou rukojetí z vysoce
kvalitního dřeva z ořechového dřeva a hlavou kladiva z
kvalitní oceli získáte absolutní profesionální nástroj.

2

4

1
3

od

€ 15,90

+ DPH

600 H

››Pro univerzální použití v dílně, na staveništi,

SKLÁDACÍ KLADIVO
ROTBAND-PLUS -ORIGINÁL

››Inženýrské kladivo s osvědčenou bezpečnostní technologií
››Tvrzená hlava kladiva a tvrzené ochranné pouzdro rukojeti

v průmyslovém sektoru nebo doma
ROTBAND-Plus z oceli

››Červená horká zápustkově kovaná hlava kladiva, DIN 1041
››Dvojitě zahnutá, odolná rukojeť z bílého ořechu, DIN 5111

Kód
8583070
8583230
8583580
8583660
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Číslo
600 H-300
600 H-500
600 H-800
600 H-1000

Hmotnost hlavy g
300
500
800
1000

Délka rukojeti mm
305
320
350
360

Náhradní rukojeť
E 600 H-300
E 600 H-500
E 600 H-800
E 600 H-1000

Délka mm
300
320
350
360

Hmotnost kg
0,502
0,727
1,135
1,326

Bez DPH
15,90
17,90
21,90
25,90

1
2
3
4

SYSTÉM ROTBAND-PLUS
• zaručuje bezpečné spojení mezi rukojetí a hlavou
kladiva prostřednictvím upevňovacích prvků a
zabraňuje uvolnění hlavy kladiva
ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST
• Hikorové dřevo s dlouhými vlákny poskytuje větší
bezpečnost v případě zlomení rukojeti

VĚTŠÍ TRVANLIVOST
• Životnost se výrazně zvyšuje díky tvrzenému ochrannému
pouzdru rukojeti ROTBAND-PLUS a zajišťovací desce, která
chrání předem určený bod zlomu na rukojeti

PEVNÉ UCHOPENÍ
• Ergonomický tvar rukojeti a dřevo přátelské k ruce
zajišťují pevné a bezpečné uchopení

„Opravdu přesvědčivý a dobře
promyšlený kvalitní produkt.”

Dřevěná rukojeť s
pojistkou Rotband-Plus
1 000 poruch: drobné stopy na
laku, žádné deformace,
absolutně těsné uložení.

Nechráněná
rukojeť kladiva
30 poruch: významné
poškození rukojeti nebezpečí zlomení!

620 E-2000

››Pro univerzální použití v dílně, v Průmyslová
zóna, doma nebo na staveništi

FÄUSTEL ROTBAND-PLUS - ORIGINÁL 

››Fäustel s osvědčenou bezpečnostní technologií
››Skrz objímku, kruhový klín, zajišťovací desku a

Dřevěný šroub se stává hlavou kladiva a
dřevěnou rukojetí do jednotky
››Upevnění rukojeti ROTBAND-PLUS, vysoké
Bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší cena /
Poměr výkonu
››Zářící kovaná hlava kladiva DIN 6475
››Rukojeť zakřivená popel DIN 5135 s další dlouhá,
kalená ocel Ochranný návlek na rukojeť

€ 25,90

+ DPH

Kód
8887290

Číslo
620 E-2000

Hmotnost hlavy g
2000

Náhradní rukojeť
E 620 E-2000

Délka mm
300

Hmotnost kg
2,291
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609 H-5

››Vysoce kvalitní kladivo pro každodenní použití Použití

PERLÍK ROTBAND-PLUS - ORIGINÁL

€ 59,90

na staveništích, na zahradě a v dílnách, Ideální pro
profesionální práci a kutily
››Systém ROTBAND-PLUS: Bezpečné spojení mezi Rukojeť
a hlava kladiva prostřednictvím upevňovacích prvků,
Ochrana před poškozením selháním díky Ochranné
pouzdro z oceli
››Rukojeť z ořechového dřeva USA: Větší bezpečnost
pokud se rukojeť zlomí kvůli struktuře vlákna s dlouhými
vlákny Dřevo, tlumí vibrace a je odolné proti rozbití
Vlastnosti dřeva
››Zářící kovaná hlava kladiva po DIN 1042, vysoká
bezpečnost a dlouhá životnost prostřednictvím
použitých materiálů

+ DPH

Kód
8673650

Číslo
609 H-5

Hmotnost hlavy g
5000

Náhradní rukojeť
E 609 H-5

Délka mm
800

Hmotnost kg
6,035

››Palička bez zpětného rázu s polyamidovými hlavami, ideální

248 H

pro každodenní použití na stavbách, v průmyslovém sektoru,
v dílnách a po celém domě
››Chrání šlachy a klouby díky plnění hlavy kladiva s malými
ocelovými kuličkami
››Jemný k povrchu díky plnému nárazovému chování na citlivé
Obrobky, vyměnitelné hlavy bez střepů vyrobené z odolného
proti zlomení a polyamid 75 Shore odolný proti opotřebení,
testováno na -20 stupňů Celsia
››Stabilní rukojeť z bílého ořechu s praktickou rukojetí z ořechového
dřeva z USA, robustní hlava kladiva z oceli s výplní z malých
ocelových kuliček

ZPĚTNÝ RÁZ ZDARMA KLADIVO

€ 20,90

+ DPH

od
Kód
8868230
8868580
8868740

Číslo
248 H-30
248 H-40
248 H-50

Ø
30
40
50

Délka mm
330
360
370

Hmotnost kg
0,47
0,73
1,02

247 H-35

Bez DPH
20,90
24,90
29,90

››Dvě kladiva v jednom díky univerzálnímu použití jako
Kombinované měkké kladivo a strojnické kladivo

ZPĚTNÝ RÁZ ZDARMA
KLADIVO KOMBI-PLUS R

››Univerzální použití pro servisní a montážní práce
››Se všemi výhodami kladiva bez zpětného rázu
››S vyměnitelnou polyamidovou hlavou odolnou proti zlomení
a opotřebení (Č. E 247), 75 Shore D, testováno do -20 ° C

››S rukojetí z USA hickory (č. E 247 H)

€ 28,90

+ DPH

Kód
1603396

90

Číslo
247 H-35

Ø
35

Délka mm
310

Hmotnost kg
0,69

224 E-32

››Plastové kladivo pro rovnání obrobků a pro jemné údery pro montážní

práce, ideální pro každodenní použití na stavbách, Dílny a kolem domu

PLASTOVÉ KLADIVO 

››Vyměnitelné hlavy vyrobené z nárazuvzdorného acetátu celulózy
s tvrdostí od 65 Shore D

››Rukojeť z robustního popela, snadno
 vyměnitelné náhradní hlavice

€ 9,90

+ DPH

Kód
8821430

Číslo
224 E-32

Ø
32

Náhradní rukojeť
E 224 E-32

Délka mm
280

Hmotnost kg
0,32

››Pro univerzální použití ve všech oborech
››Se 2 plochými dráhami
››S popelníkovou rukojetí
››Robustní materiál s nízkým opotřebením
››Provedení podle DIN 5128-90, 90 Shore A

226 E-3

GUMOVÉ KLADIVO
tvrdý

€ 10,90

+ DPH

Kód
8825930

Číslo
226 E-3

Ø
75

Délka hlavy mm
130

75 STKM

Délka mm
380

Hmotnost kg
0,99

››Kladivo s magnetickým držákem hřebíků pro zatloukání Hřebíky,

KLEŠŤOVÉ
KLADIVO S
MAGNETEM

ideální pro každodenní použití na stavbách, v dílnách a po celém domě

››Mimořádně stabilní a robustní, s praktickým magnetickým

€ 22,

90
+ DPH

držákem hřebíků

››Trubková ocelová rukojeť s vysokou pevností v ohybu,
pohodlná rukojeť Plast pro optimální uchopení

››Robustní, zářící, zápustkově kovaná hlava kladiva s Ochrana hlavy
pro maximální bezpečnost

Kód
8813090

Číslo
75 STKM

Hmotnost hlavy g
600

Délka mm
317

Délka rukojeti mm
300

Hmotnost kg
0,847
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MATKA VŠECH HASÁCKÝCH KLÍČŮ
Nezáleží na tom, zda se jedná o šrouby, matice,
trubky nebo kulatý a plochý materiál - trubkový
klíč od společnosti GEDORE spolehlivě uchopí
jakýkoli materiál!
Rohový hasák 100 1,1 / 2 od společnosti GEDORE se používá
jako univerzální nástroj v mnoha oborech. Díky tříbodovému
systému je jakýkoli tvar nebo materiál spolehlivě zabalen ve třech
bodech současně. Speciální geometrie tvaru čelisti zabraňuje
vyklouznutí obrobku.

1

V kombinaci s přídavným plamenem kaleným ozubením
je vytvořen kvalitní produkt pro větší bezpečnost a
odolnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Otevírání čelistí lze otevřít až do max. 60 mm lze
flexibilně nastavit.

3

4

€ 59,90

2

+ DPH

100 1.1/2

››Klasický a osvědčený trubkový klíč s S-ústy pro univerzální

ROHOVÝ HASÁK ECK-SCHWEDE-SNAP®

použití na potrubí, matice a šroubení

››Úchopová kapacita 60 mm / 2,3 / 8 "
››Samosvorné uchopení na kulatých a hranatých Obrobky,
trubky a matice

››Plynule variabilní přizpůsobení pomocí válečku na zajetí
››Dobrá dostupnost díky štíhlým čelistem kleští
››Dodatečně indukčně kalené zuby s 61 HRC
››Zářící v zápustce kované podle DIN ISO 5234, forma C

Kód
4500220
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Číslo
100 1.1/2

velikost
1.1/2

Ø trubky mm
60 mm

Délka mm
420 mm

Hmotnost kg
1,4 kg

1
2
3
4

BEZPEČNÉ DRŽENÍ
• Tříbodový systém v kombinaci s opačně směřujícím
ozubením vytváří samosvorný účinek na obrobky a
zajišťuje pevné a bezpečné držení

SPECIÁLNÍ GEOMETRIE ČELISTÍ
• zabraňuje sklouznutí obrobku, protože obrobek
je upevněn ve třech bodech

NEJLEPŠÍ KVALITA
• Nohy kleští se zápustkovým kováním jsou navrženy
pro vysoké zatížení a krouticí momenty, což zaručuje
větší bezpečnost
EFEKTIVNÍ PRÁCE
• S rýhovaným šroubem lze ústní otvor rychle
přizpůsobit obrobku, což šetří pracovní čas

„Klíč na trubky GEDORE
stále určuje standardy pro
všechny klíče na trubky po
celém světě.”

142

››Univerzální kleště na vodní čerpadlo s širokou škálou Aplikace
ve všech oborech

UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ 

››Samosvorné uchopení kulatých a hranatých obrobků, Trubky a matice
››Průchozí spoj se 17krát a 15krát Jemné nastavení stisknutím tlačítka
››Účinná ochrana proti pasti zabrání Prsty a ruce
››Dobrá přístupnost ve stísněných prostorech díky štíhlé hlavě kleští
››Indukčně kalené zuby s 61 HRC
››Ocelově šedá s drsnými rukojeťmi namočenými v modré barvě
››Vyrobeno podle DIN ISO 8976, forma D

142 10 TL

od
142 12 TL

€ 18,90

+ DPH

Kód
2668211
6416180
1995413

Číslo
142 7 TL
142 10 TL
142 12 TL

Délka mm
180
255
309

Šířka mm
6,5
7,5
8,5

Výška mm
40,0
48,0
55,0

Rozpětí mm
37
38
44

Hmotnost kg
0,183
0,371
0,55

Bez DPH
18,90
20,90
29,90
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SKUTEČNÝ UNIVERZÁL
Klíč na kleště GEDORE je kombinací klíče a kleští
v jednom nástroji.
Klíč na kleště 183 TC od společnosti GEDORE je ideálním
nástrojem pro nespočet aplikací v průmyslu, obchodu a hobby
šroubováky. Klíč na kleště je vhodný pro držení, lisování,
uchopení a ohýbání různých obrobků, což umožňuje interakci
mezi mechanikou a hladkými čelistmi. Každý, kdo pracuje s
klíčem na kleště, se může spolehnout na enormně vysokou
přítlačnou a upínací sílu: čelisti působí na obrobek více než
desetinásobkem manuální síly.

Hladké, paralelní čelisti nezanechávají na materiálech
žádné stopy. Kvalitní povrchy, materiály a šroubové spoje
nejsou poškozeny. Obrobky do max. Proces 52 mm
nebo 2 ", což znamená, že lze vyměnit
velké množství klíčů.

2

1

4

od

3

€ 36,90

+ DPH

183

››Nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování,

KLEŠTĚ KLÍČ

››Může nahradit dvě kompletní sady otevřených klíčů,

 a uchopení
Ohýbání, držení, stisknutí

metrické a imperiální (0-52 mm nebo 0-2 ")

››Lze použít jako ráčnový klíč - rychlé a pohodlné Utahování
a povolování šestihranných šroubů a matic

››Jemná montáž povrchově citlivých šroubových spojů
(např. pochromované nebo plastové tvarovky)

››Aktivace posuvného mechanismu z prakticky libovolné
polohy nastavení

››Nastavení šířky naplocho pomocí posuvného mechanismu
a paralelně vedené čelisti, prakticky bezstupňové

››Optimální a ergonomické přizpůsobení polohy ruky
k Šířka otevření čelistí nebo velikost klíče

››DIN ISO 5743
››Verze TC = pochromováno, s modře máčenými
protiskluzovými držadly

Kód

Číslo

Velikost

Rozpětí mm

Délka mm

3066029
3066037

183 7 TC
183 10 TC

7
10

42
52

185
250

94

Hmotnost
kg
0,265
0,575

Bez DPH
36,90
39,90

1
2
3
4

PRODUKTIVNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE
• Přizpůsobení obrobku se provádí stisknutím tlačítka na
rychlém nastavení. Při práci na šroubových spojích
pomáhá zdvih mezi čelistmi a umožňuje rychlé
šroubování pomocí ráčnového principu
VŠESTRANNÝ
• Klíč na kleště je vhodný pro šroubování, ohýbání,
držení, lisování a uchopení díky mechanismu a
upínacím čelistem

VYSOCE KVALITNÍ MONTÁŽ
• Hladké povrchy čelistí chrání povrchově citlivé
šroubové spoje nebo tvarovky

VYSOKÝ PŘENOS ENERGIE
• Vynikající lisovací a upínací síla s desetinásobným
poměrem zaručuje pevné držení obrobků

„Klíč na kleště GEDORE je
skutečným univerzálním řešením
problémů pro různé aplikace.
Klíč na kleště se svírá velmi pevně
a prakticky bez vůle.”

137

›› Praktické kleště s kolenní pákou pro bezpečné uchopení

GRIPOVÉ KLEŠTĚ 

››Ideální pro provádění tlakových a upínacích procesů díky

nebo pro upínání nejrůznějších materiálů

Samosvorný efekt a zajišťovací šroub, s uvolňovací pákou pro
bezpečné uvolnění upínacích kleští, provoz s minimem Snaha
››Kované, temperované čelisti a speciální čelisti s tříbodovým
Vydání, zpracování robustní vanadové oceli (poniklované),
Tělo čelisti z ocelového plechu s vysokou pevností
››Odolné a velmi odolné: bez silné expanze zátěž

137 7

od

€ 17,90

+ DPH

137 10

Kód

Číslo

6406620
6406700

137 7
137 10

Celková délka
palec
185
230

Celková délka
inch
7"
10"

Rozpětí
mm
25
32

Rozpětí křídel
palce
1"
1.1/4"

Hmotnost kg

Bez DPH

0,288
0,526

17,90
19,90
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8245 JC

››Univerzální model s tenkou hlavou, ideální do stísněných prostor
››Pro kulatý a plochý materiál a středně tvrdý drát 1,6 mm
››Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
››Indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 62 - 64 HRC
››GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná,

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ
Euro model

kalená v oleji a popouštěná

››Provedení podle DIN ISO 5746

€ 14,90

+ DPH

od
Kód
6733150
6733230

Číslo
8245-180 JC
8245-200 JC

Délka mm
180
200

Délka čelistí mm
38
42

Šířka hlavy mm
27,0
29,5

Šířka hrotu mm
6,4
7,4

8250 JC

Tloušťka hlavy mm
9,8
10,5

Hmotnost kg
0,28
0,363

Bez DPH
14,90
15,90

››Pro kulatý a plochý materiál a všechny dráty, včetně drátů tvrdých /

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ FORCE 

pianových, 1,6 mm

››Úchyty s hrubým ozubením pro přidržování šroubů, trubek atd.
››Pro nejnáročnější nepřetržité používání
››Skvělá páka pro snazší práci
››Rukou přátelská práce při dlouhodobém používání díky dvousložkové rukojeti
››Elektrické kleště znamenají o 35% menší úsilí
››Úchopová plocha s řezem pro obzvláště dobré držení
››Indukčně kalené přesné břity, extra dlouhé, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
››GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná,

8250-180 JC

kalená v oleji a popouštěná

››Provedení podle DIN ISO 5746

od

€ 17,90

8250-200 JC

Kód
6707070
6707310

Číslo
8250-180 JC
8250-200 JC

Délka mm
180
200

Délka čelistí mm
38
39,5

Šířka hlavy mm
25,6
27,0

8248-160 JC

+ DPH

Šířka hrotu mm
6,5
6,5

Tloušťka hlavy mm
11,0
12,4

Hmotnost kg
0,282
0,36

Bez DPH
17,90
18,90

››Speciálně odsazené zuby v upínacích plochách pro nejlepší přilnavost na trubkách

ÚHLOVÝ KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

a Šrouby stejně jako na všech vodičích, včetně tvrdého drátu / piana, 1,6 mm

››Pro nejnáročnější nepřetržité používání
››Hlava kleští s úhlem 60 ° je šetrná k vašim kloubům a šlachám.
Můžete také dávat pozor na obrobek

››Optimální využití síly ruky
››Vyvarujeme se nucené polohy rukou, což znamená práci bez únavy po delší dobu
››Vyšší řezný výkon díky vysoce kvalitní speciální kalené oceli GEDORE a delší životnost
››Indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 63 - 65 HRC
››Kované horké kapky

€ 19,90

+ DPH

Kód
2276585
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Číslo
8248-160 JC

Délka mm
165

Délka čelistí mm
46

Šířka hlavy mm
24,0

Šířka hrotu mm
6,0

Tloušťka hlavy mm
10,0

Hmotnost kg
0,245

8314-160 JC

››S tenkou hlavou, ideální do stísněných prostor při řezání drátu 1,6 mm
››Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
››Indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 63 - 65 HRC
››GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná,

BOČNÍ ŘEZAČ
Švédský model

kalená v oleji a popouštěná

››Provedení podle DIN ISO 5749

€ 15,90

+ DPH

Kód
6743380

Číslo
8314-160 JC

Délka mm
160

Délka čelistí mm
19

Šířka čelistí mm
22,0

8314-180 JC

Tloušťka hlavy mm
10,0 mm

Ø
1,6

Hmotnost kg
0,23

››S tenkou hlavou, ideální pro stísněné prostory středně tvrdého drátu 1,6 mm
››Vysoká pevnost v důsledku zakřiveného tvaru rukojeti - konvexní, tj. Mírně

NAPÁJECÍ BOČNÍ ŘEZAČ

zaoblená Povrchy / rukojeti zabraňují nepříznivým špičkám bodové síly

Švédský model

››Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkovému krytu rukojeti
››Indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 63 - 65 HRC
››GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná,
kalená v oleji a popouštěná

››Provedení podle DIN ISO 5749

€ 17,90

+ DPH

Kód
2910934

Číslo
8314-180 JC

Délka mm
185

Délka čelistí mm
25

Šířka čelistí mm
26,0

8316 JC

Tloušťka hlavy mm
11,0 mm

Ø
1,6

Hmotnost kg
0,3

››Skvělá páka pro snadné stříhání tvrdých drátů / drátů piana
››Max. Řezná kapacita 1,4 - 2,0 mm
››Nejvyšší řezný výkon s menším úsilím díky optimálnímu Souhra geometrie

NAPÁJECÍ BOČNÍ ŘEZAČ
Americký model

břitu, excentrických nýtových ložisek a ergonomický design rukojeti

››Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
››Indukčně kalené řezné hrany (63 - 65 HRC) umožňují důsledné řezání
Dlouhodobý řezný výkon

››GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná,
8316-180 JC

kalená v oleji a popouštěná

››Provedení podle DIN ISO 5749


od

€ 21,90

+ DPH

8316-200 JC

Kód

Číslo

Délka mm

Délka čelistí mm

Šířka čelistí mm

Tloušťka hlavy mm

Ø

1439588
6745080

8316-180 JC
8316-200 JC

180
200

22,6
22

26,0
28,0

11,0 mm
11,0 mm

1,8
2,0

Hmotnost
kg
0,265
0,34

Bez DPH
21,90
23,90
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VÝKONNÝ AŽ NA VRCHOL
3 různé aplikace, 3 různé kleště. Tento problém řeší
kleště s jehlovým nosem, které kombinují aplikace
uchopení, stříhání a držení.

a drátů, pro které je integrována řezací funkce. Díky vysoce
kvalitním dvousložkovým krytům rukojetí s ochranou proti
skluzu lze kleště s jehlovým nosem bezpečně používat.

Jehlové kleště 8132 AB-200 JC od společnosti GEDORE se
používají především pro instalační a montážní práce a při
seřizování součástí. Díky 45° šikmým hrotům a plochým
kulatým čelistem lze pracovat i ve stísněných prostorech.
S pomocí této konstrukce jsou kleště s jehlovým nosem
vhodné pro různé úkoly: pro jemné, snadno nastavitelné
uchopení a držení obrobků i pro efektivní stříhání kabelů

3
1

2

€ 22,90

+ DPH

8132 AB-200 JC

››Vhodné pro uchopení, ohýbání a držení různých materiálů Ozubené úchopové
plochy a 45 ° zahnuté kleště pro uchopení těžko dostupná místa

KULATÉ KLEŠTĚ

››Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
››Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů
 61 - 63 HRC
››GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná,

s ostřím, ozubeným, lomeným tvarem

kalená v oleji a popouštěná

››Podle DIN ISO 5745

Code

Číslo

Délka mm

Délka čelistí mm

Šířka hlavy mm

Šířka hrotu mm

6721300

8132 AB-200 JC

200

70,5

18,5

3,7

98

Tloušťka hlavy
mm
9,5

Tloušťka hrotu
mm
2,8

Hmotnost kg
0,225

1
2
3

ŠIKMÝ HROT
• Špička pod úhlem 45 ° umožňuje uchopit
úkoly na těžko přístupných místech

INDIVIDUÁLNÍ NÁSTROJ
• Vhodné pro uchopení a držení - a pro
řezání

BEZPEČNÁ A ERGONOMICKÁ PRÁCE
• díky vysoce kvalitním dvousložkovým
krytům rukojetí s ochranou proti skluzu

„Tyto kleště s jehlovým nosem jsou vysoce
kvalitním nástrojem pro profesionální
uživatele, např. v sanitárním prostoru.
Ti, kdo denně pracují s nástroji, očekávají
kvalitu, která umožňuje snadnou a
bezpečnou práci.”

8132-200 JC

››Pro přidržování, uchopení, ohýbání a řezání
››Břity jsou také indukčně kalené, tvrdost břitu 61 - 63 HRC.

KULATÉ KLEŠTĚ

Díky tomu je dokonce vhodný pro řezání tvrdého drátu

s ostřím, pilovitým, rovným tvarem

››Ploché kulaté, dlouhé čelisti, rovné uchopovací plochy, zoubkované
››Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky dvousložkové rukojeti
››GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná,
kalená v oleji a popouštěná

››Provedení podle DIN ISO 5745

€ 17,90

+ DPH

Code

Číslo

Délka mm

Délka čelistí mm

Šířka hlavy mm

Šířka hrotu mm

6719670

8132-200 JC

200

75,7

18,5

3,7

Tloušťka hlavy
mm
9,5

Tloušťka hrotu
mm
2,8

Hmotnost kg
0,225
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8133-200 JC

VÍCE KLEŠTÍ
s ostřím, pilovitým, rovným tvarem

››Multifunkční kleště pro mechanickou a elektronickou oblast
››Vhodný pro přidržování, ohýbání, řezání, odizolování, lisování a lisování z různých materiálů
››Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
››Práce bez únavy při nepřetržitém používání díky ergonomii 2komponentní rukojeť
››Dodatečně indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezných hran 62 - 64 HRC
››GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná

€ 26,90

+ DPH

Kód
2676079

Číslo
8133-200 JC

Celková délka mm
200

8340 Z-200 TL

ŠROUBOVÉ ŘEZÁKY 

Hmotnost kg
0,2

››Kompaktní vysoce výkonná řezačka šroubů se zvláště vysokým řezným výkonem
››Menší úsilí díky optimalizovanému poměru páky
››Frézování na obou stranách s přídavným břitem v oblasti blízko spoje zaručuje to nejlepší
Pákové poměry pro velké průměry drátů

››Dodatečný břit slouží jako předřezávač silných šroubů a velmi hluboko je vrubuje
››Ve druhém kroku přední hlavní břit zcela prořízne šroub
››Břity dodatečně indukčně kalené (63 - 65 HRC)
››Přesné řezání měkkého drátu do Ø 6,0 mm, tvrdý drát do Ø 5,5 mm a klavírní drát do Ø 3,8 mm
››Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými držadly

€ 29,90

+ DPH

Kód
2666316

Číslo
8340 Z-200 TL

Délka mm
200

Hmotnost kg
0,338

8092-160 TL

›› Pro přesné stříhání vícežilových měděných a hliníkových kabelů
››Přesné broušení pro nejlepší výsledky řezání
››Řezná kapacita: 50 mm² / AWG 1, D = 10 mm
››Tvrdost břitu: 55HRC
››speciální kalená a kalená ocel, broušená
››S hrubými kryty rukojetí namočenými v modré barvě

KABELOVÉ NŮŽKY

€ 19,90

+ DPH

Kód
2878356

100

Číslo
8092-160 TL

Průřez kabelu mm²
10/50

Průměr vedení / kabelu mm
10

Celková délka mm
160

Celková délka palce
6.1/2"

Hmotnost kg
0,18

8320-200 JC

ŘEZAČ PÁSŮ NA LANA 

€ 69,90

+ DPH

Verze JC:

››Snadno vyměnitelné řezné desky
››Řezací desky vyrobené z vysoce výkonné práškové metalurgie Rychlořezná ocel (HSS).
Vyrobeno pomocí procesu MIM (Vstřikování kovů = vstřikování kovů)
››Extrémně dlouhá životnost ve srovnání s tradičními nůžkami na lana
››Měkký střih tomu spolehlivě zabrání Rozvířte lano
››Tip: S průměrnou velikostí ruky do průměru přibližně 5 mm jej lze ovládat
jednou rukou. Proto se ideálně hodí jako napínák pro případ nouze na moři
Pečení / krájení:
››Speciální zakřivené břity
››Vložky lze snadno vyměnit, pokud vykazují známky opotřebení
››Tvrdost břitu 62 - 65 HRC
››Menší úsilí díky optimální geometrii břitu
››2 integrované lisovací profily pro kabelové koncovky bowdenu
a Koncovky krytu bowdenu

Kód
2788799

Číslo
8320-200 JC

Řezná kapacita:

››Ocelová lana do 1800 N / mm² s průměrem max. 6 mm

(např. Ocelová lana, Dráty s ocelovými a textilními lany, bowdeny, kryty)

››drát do 750 N / mm² s max. Ř 4 mm (např. Hřebíky / drátěné hřebíky,
šrouby, Šrouby, stropní závěsy)

››Jednožilové a vícežilové měděné a hliníkové
kabely o průměru maximálně 6 mm

Kloub:
››Nastavitelný kloub pro přesné vedení destičky
››Zajištění proti neúmyslnému otevření
Materiál / povrchová úprava:
››Tělo kleští je kované za tepla
››Pochromovaný

Délka mm
200

S 8000 JE

SADA MONTÁŽNÍCH KLEŠTÍ
4 kusů

Hmotnost kg
0,48

››Společná kompilace
››Vroubkované hroty vyrobené z vysoce odolné
oceli s valivými ložisky

››Geometrie hrotu odolná proti zkroucení
››Zvláště vhodné pro těžko přístupná místa
››Pro vnitřní pojistné kroužky
››S rovnými a 90 ° zahnutými čelistmi
››Dodání v kartonových obalech

€ 49,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

3041999

S 8000 JE

Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, přímé Ø 10-25 mm č. 8000 JE 1
Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, přímé Ø 19-60 mm č. 8000 JE 2
Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, 90 ° zahnuté Ø 10-25 mm č. 8000 JE 11
Montážní kleště pro vnitřní pojistné kroužky, 90 ° zahnuté Ø 19-60 mm č. 8000 JE 21

Délka
mm
315

Šířka
mm
165

Hloubka
mm
30

dílů
4

Hmotnost
kg
0,58
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VÝKONNÉ MONTÁŽNÍ KLEŠTĚ
Montáž vnějších a vnitřních pojistných kroužků
vyžaduje vysoce kvalitní a přesné speciální kleště montážní kleště.

zašroubovaný spoj se používá k přestavení nohou kleští.
Díky protiskluzovým rukojetím kleště sedí pohodlně v ruce
a nabízejí maximální bezpečnost při montáži.

Sada montážních kleští S 8000 AE od společnosti GEDORE je tím
správným řešením pro montáž pojistných kroužků. Pojistné
kroužky jsou instalovány u velkého počtu motorů, vozidel a
strojů. Díky hrotům z kalené oceli s válečkovými ložisky jsou
montážní kleště GEDORE výrazně spolehlivější a mají delší
životnost než běžné montážní kleště se zahnutými hroty.
Nohy kleští vyrobené ze speciální tepelně zpracovatelné
oceli GEDORE chrom-vanad jsou červeně žárově
kované, pečlivě kalené a temperované. Přesně

2

€ 49,00

+ DPH

4
3

1

1
2
3
4

LEPŠÍ ŽIVOTNOST A ODOLNĚJŠÍ
• Pomocí temperovaných a speciálně vložených hrotů z vysoce
kvalitní oceli s válečkovými ložisky se zvyšuje životnost a kvalita

VYSOKÁ PŘESNOST
• Přesný šroubový spoj umožňuje rychlé
přestavení nožek kleští

BEZPEČNÁ PRÁCE
• Velké kontaktní plochy pro pojistný kroužek také
snižují zkroucení zajišťovacího kroužku,
což zvyšuje bezpečnost při práci
SILNÉ DRŽENÍ
• Zakřivené protiskluzové rukojeti zabraňují
sklouznutí
SPROPITNÉ – TAKTO SNÍŽÍTE KROUCENÍ ZAJIŠŤOVACÍHO KROUŽKU!
Při ukládání pojistných kroužků se vždy ujistěte, že jsou namontovány na
správné straně. „Oči" pojistných kroužků jsou vyraženy. Tyto otvory jsou tedy
mírně kuželovité. Užší strana očí * by měla ležet u kleští, aby se zabránilo
kroucení prstence.
* Strana bez zkosení je také užší strana očí.
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„Kovaní specialisté na bezpečnou
montáž vnějších a vnitřních
pojistných kroužků přesvědčují
svou vysokou kvalitou GEDORE.”

S 8000 AE

››Společná kompilace
››Vroubkované hroty vyrobené z vysoce odolné

SADA MONTÁŽNÍCH KLEŠTÍ

oceli s valivými ložisky

4 kusů

››Geometrie hrotu odolná proti zkroucení
››Zvláště vhodné pro těžko přístupná místa
››Pro vnější pojistné kroužky
››S rovnými a 90 ° zahnutými čelistmi

Kód

Číslo

Obsah

3041980

S 8000 AE

Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky, přímé Ø 10-25 mm č. 8000 AE 1
Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky, přímé Ø 19-60 mm č. 8000 AE 2
Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky, 90 ° zahnuté Ø 10-25 mm č. 8000 AE 11
Montážní kleště pro vnější pojistné kroužky, 90 ° zahnuté Ø 19-60 mm č. 8000 AE 21

Délka
mm
315

Šířka
mm
165

Hloubka
mm
30

dílů

Hmotnost
kg
0,63

4

VDE 183 10

››Nastavitelný, univerzální nástroj pro šroubování, ohýbání,

KLÍČE VDE KLEŠTĚ 

››Nahrazuje 2 kompletní sady klíčů, metrické a imperiální

Držení, stisknutí a uchopení

(0-50 mm a 0 -1,7 / 8 ") ve 21 různých SW stejně jako kleště

››Hladké čelisti pro jemné uchopení, citlivější na povrch Obrobky
(např. Pochromované šroubové spoje, koupelnové armatury)

››Funkce klíčové ráčny
››Největší kapacita v této třídě (50 mm)
››Unikátní funkční držák čelistí, např. Pro ochranné čelisti
››21 poloh nastavení a rychlé nastavení s automatickým
Uzamykací funkce

››VDE izolované do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900,
Zkontrolujte izolaci nástroje

››DIN ISO 5743 / IEC 60900

€ 45,90

+ DPH

Kód
3066088

Číslo
VDE 183 10

Velikost
10

Rozpětí mm
50

Délka mm
268

VDE 146 10

Hmotnost kg
0,665

››Speciálně na míru potřebám elektrických instalací
››S vloženým bezpečnostním kloubem a ochranou proti sevření
››Samosvorné díky odsazeným úchopovým plochám
››Zuby dodatečně indukčně kalené
››Chrom-vanadová speciální ocel GEDORE
››noha VDE izolovaná do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900,

VDE UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ
7 cest nastavitelný

Ponořte izolaci: důkladně zkontrolujte izolaci nástroje Práce
pod napětím

€ 39,90

+ DPH

Kód
6120140

Číslo
VDE 146 10

Délka mm
250

Rozpětí mm
31

Hmotnost kg
0,485
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4 V 1 - VÍCE KLEŠTÍ GEDORE VDE
VDE izolovaný napájecí zdroj pro mnoho úkolů:
uchopení, řezání, odizolování, lisování a univerzální pomocník pro elektrické instalace.

že jej můžete uchopit velkou silou, například během instalačních prací. Zakřivená špička kleští je šetrná k zápěstí
a zajišťuje jasný výhled na zpracovávaný obrobek.

Se svými praktickými vícenásobnými funkcemi odvádějí
vícenásobné kleště VDE VDE 8131 AB-200 H od společnosti
GEDORE vynikající práci při stříhání kabelů do Ø 12 mm. Tyto
kleště umožňují bezproblémové odizolování vodičů 1,5 mm²
a 2,5 mm². Při lisování koncovek vodičů na konci drátu také
malá elektrárna ukazuje, co dokáže. Multifunkční kleště
VDE mají díky zoubkovanému uchopovacímu povrchu
obzvláště vysokou upínací sílu. To znamená,

2

4

1

3

€ 29,90

+ DPH

VDE 8131 AB-200 H

VÍCE NÁSTROJŮ VDE
s izolací objímky, zahnutá

››Speciálně na míru potřebám elektrických instalací
››Vhodné pro uchopení, ohýbání a držení různých materiálů přes
ozubené úchopové plochy a zahnutý hrot kleští

››Pro stříhání kabelů a kabelů do velikosti 5x2,5 mm² nebo 12 mm
››Odizolovací hnízda pro kabely a lanka do 2,5 mm²
››Pro lisování kabelových koncovek
››Pro bezpečnou a pohodlnou práci pod napětím ergonomické
dvousložkové kryty rukojetí

››GEDORE speciální zušlechtěná ocel, pochromovaná
››Dvojitá izolace do 1000 V AC podle DIN EN / IEC 60900

Kód
2910845
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Číslo
VDE 8131 AB-200 H

Celková délka mm
200

Hmotnost kg
0,217

1
2
3
4

ROZMANITÉ APLIKACE
• Několik kleští nabízí následující funkce: stříhání kabelů,
odizolování, lisování a uchopení pomocí ozubené a
zakřivené uchopovací plochy

PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ
UNIVERZÁLNÍ NÁSTROJ
• Kompaktní vícenásobné kleště VDE od
společnosti GEDORE šetří čas, prostor a hmotnost

VYSOKÁ PRŮMYSLOVÁ KVALITA
• Díky speciální temperované oceli GEDORE jsou
vícenásobné kleště vhodné pro nejnáročnější
nepřetržité použití

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
• Díky izolačním vícesložkovým úchytům lze vícekleště
VDE pohodlně a bezpečně používat

„Malé kleště GEDORE to udělaly,
chytily mě za srdce. Nějak se stal
jedním z mých oblíbených nástrojů
a můžete říci, že nejen hodně slibuje,
ale také přináší. Špičkový produkt.”

››Pro přidržování, uchopení, ohýbání a řezání během Elektrická instalace vhodná
››Ploché kulaté, dlouhé čelisti, rovné uchopovací plochy, zoubkované
››Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 61 - 63 HRC
››Pro bezpečnou a pohodlnou práci pod napětím ergonomické 2K kryty rukojetí
››GEDORE speciální kalená a kalená ocel, zápustkově kovaná, olej kalený a

VDE 8132-160 H

KLEŠTĚ S JEHLOVÝM NOSEM VDE
s izolací rukávu, rovný

temperovaný

››noha VDE izolovaná do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900, Izolace pláště

€ 17,90

+ DPH

Kód

Číslo

Délka mm

Délka čelistí mm

Šířka hlavy mm

Šířka hrotu mm

1552112

VDE 8132-160 H

160

50

16,5

3,2

Tloušťka hlavy
mm
9,0

Tloušťka hrotu
mm
2,5

Hmotnost kg
0,164
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VDE 8250-180 H

››Pro uchopení elektroinstalačních prací držte

a ohýbání plochého a kulatého materiálu pod
1000 V. Nástroj je také univerzální na řemeslné a
profesionální Lze použít řemeslné zpracování
››S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál,
Řezání pro všechny dráty, včetně klavírního drátu
do 1.6 mm; Břit extra kalený, vysoce odolný, přesné
čelisti, zoubkované úchopové plochy
››Skvělá páka pro snadné řezání
››Extra dlouhé břity
››Pro nejnáročnější nepřetržité používání
››Pro bezpečnou a pohodlnou práci pod Napětí díky
ergonomickému 2složkovému Kryty rukojetí
››Vysoký řezný výkon se zaručeným snížením o
35% Snaha
››Indukčně kalené přesné řezné hrany,
Tvrdost břitu 62 - 64 HRC
››Vykládaný kloub
››noha VDE izolovaná do 1000 V,
podle EN 60900 / IEC 60900
››GEDORE speciální kalená ocel, zápustkově kované,
kalené a temperované olejem, pochromovaný

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ VDE POWER
s izolací skořepiny

€ 19,90

+ DPH

Kód
1550950

Číslo
VDE 8250-180 H

Délka mm
180

Délka čelistí mm
38,5

Šířka hlavy mm
25,6

Šířka hrotu mm
6,5

VDE 8314-160 H

Tloušťka hlavy mm
11,0

››S tenkou hlavou, ideální do stísněných prostor pro

stříhání středně tvrdého drátu 1,6 mm stejně jako
měď / plast 4 mm
››Kapacita max. 13 mm / 5x2,5 mm²
››Splétaný vodič do 16 mm² / AWG5
››Pro bezpečnou a pohodlnou práci pod Napínání
prostřednictvím ergonomických 2K krytů rukojetí
››Indukčně kalené přesné řezné hrany, Tvrdost břitu
63-65 HRC
››GEDORE speciální zušlechtěná ocel, pochromovaná
››Dvojitá izolace do 1000 V AC podle DIN EN / IEC 60901

BOČNÍ ŘEZAČ VDE
s izolací skořepiny

€ 18,90

+ DPH

Kód

Číslo

Délka mm

Délka čelistí mm

Šířka čelistí mm

Tloušťka hlavy mm

Ø

1552163

VDE 8314-160 H

160

19

22,0

10,0 mm

1,6
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Hmotnost kg
0,288

Hmotnost
kg
0,231

››Praktická sada kleští
››Se štíhlým šroubovákem PZ, několika kleštěmi

1102-005 VDE

SADA KLEŠTÍ VDE

VDE a Boční štípací kleště VDE

››VDE 2162 PZ VDE šroubovák SLIM DRIVE
››Ultra malý průměr čepele s plně mechanickým

3 kusů

a elektrická bezpečnost

››Více kleští VDE 8131 AB VDE
››Řezačka kabelů: umožňuje snadné stříhání
Kabely až 5x2,5 mm² nebo Ø 12 mm

››Odizolovací čepele: Možnost odizolování vodičů
1,5 mm² a 2,5 mm²

››Lisovací profil: lisovací kabelové koncovky
››VDE 8314 VDE boční řezačka
››S tenkou hlavou, ideální do stísněných prostor
››V GEDORE L-BOXX® Mini, včetně sortimentu

rozdělovačů vhodné také pro skladování malých dílů

€ 62,90

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2951762

1102-005 VDE

Kleště štípací boční VDE č. VDE 8314-180 H, 180 mm
Multifunkční kleště VDE č. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm zahnuté
Šrouby VDE s křížovou drážkou č. VDE 2162 PZ 1, SLIM

Délka
mm
157

Šířka
mm
260

Hloubka
mm
63

dílů
3

Hmotnost
kg
0,955

VDE 8098-160 H

››Řezné čelisti ve tvaru V pro odizolování izolace z

VDE STRIPOVACÍ KLEŠTĚ

››Samouzavírací, s pružinou a zajišťovacím šroubem
››Snadné přizpůsobení požadovanému vodiči nebo

jedné a lankové vodiče s plastovou izolací

s izolací skořepiny

Průměr pramene pomocí stavěcího šroubu a
Pojistná matice
››Pro vodiče od 0,8 do 6,0 mm²
››GEDORE speciální kalená a kalená ocel,
zápustkově kovaná, olej kalený a temperovaný
››Noha VDE izolovaná do 1000 V,
podle EN 60900 / IEC 60900, izolace skořepiny

€ 21,90

+ DPH

Kód

Číslo

Délka mm

Délka čelistí mm

Šířka hlavy mm

Tloušťka hlavy mm

Průřez kabelu mm²

1552074

VDE 8098-160 H

160

43,5

18,5

8,5

0,8-6,0

Hmotnost
kg
0,204 kg
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EXTRA ŠTÍHLÁ ČEPEL
Pokud je šroub dobře skrytý a nelze jej uchopit
běžnými šroubováky, použije se SLIM DRIVE, který
zaujme svým ultratenkým průměrem čepele.

Pro přesnou práci bez únavy jsou šroubováky SLIM DRIVE
vybaveny ergonomickým 3komponentním Power Grip³.
Rukojeť a čepel jsou navzájem pozitivně spojeny, takže je
zaručen optimální přenos síly.

Sada šroubováků VDE SLIM DRIVE VDE 2162-2172 PZ-06 od
společnosti GEDORE se skládá z plochých šroubováků VDE ve
velikostech 3,5 4 5,5 6,5 a šroubováků VDE Phillips ve
velikostech PZ 1 a 2.

4

Kvůli extrému Díky malým průměrům čepele dosáhnou
šroubováky řady SLIM DRIVE bez námahy na šrouby v hlubokých
hřídelích šroubů. Jsou izolovány VDE až do 1 000 voltů a splňují všechny požadavky normy DIN EN 60900: 2013-04
pro bezpečnou práci pod elektrickým napětím.

3
2

1

€ 32,90

+ DPH

VDE 2162-2172 PZ-06

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE
SLIM DRIVE
6 kusů

Kód

Číslo

Obsah

2928728

VDE 2162-2172 PZ-06

VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5m VDE 2162 PZ1 2
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››Praktická kompilace sady pomocí šroubováku VDE pro

šrouby s drážkou 3,5 4 5,5 6,5, šroubovák VDE pro
Šroubovák Phillips PZ 1 a 2
››SLIM DRIVE: Ultra malý průměr kotouče s plným
mechanická a elektrická bezpečnost
››Šrouby ležící hluboko v hřídelích šroubů budou
odstraněny snadno dosažitelné
››Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
››Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální Přenos síly
››Dvojitá izolace do 1000 V AC podle DIN EN / IEC 60900, plně
izolovaná čepel

Délka
mm
120

dílů
6

Hmotnost
kg
0,59

1
2
3
4

INOVAČNÍ
• Šroubováky VDE SLIM DRIVE zajišťují díky velmi
malému průměru čepele dobrý a chráněný přístup
k hluboko zasazeným šroubům
OPTIMÁLNÍ PŘENOS SÍLY
• Tvarové spojení mezi 3komponentní rukojetí „Power
Grip³" a čepelí zajišťuje vysoký přenos síly a točivý
moment

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE
• 3komponentní rukojeť „Power Grip³" zaujme dokonalou
ergonomií a zajišťuje optimální přenos síly ruky

EFEKTIVNÍ PRÁCE
• Ochrana proti sjetí a symboly profilu na konci
rukojeti zajišťují rychlou a efektivní práci

„Perfektně sedí, padne,
i když hlava šroubu není
ideální, velmi dobrá
rukojeť s vysokým
přenosem síly.”

VDE 2170-2160 PH

››VDE šroubovák pro šrouby s drážkou 2,5 4 5,5 6,5,

SADA ŠROUBOVÁKŮ VDE
7 kusů

Šroubovák VDE pro šrouby s křížovou hlavou PH 0 1 2

››Typ pohonu a označení velikosti na konci rukojeti
››Dvojitá izolace do 1000 V AC podle DIN EN / IEC 60900,
plně izolovaná čepel

››Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, práce bez únavy
››Tvarové spojení mezi rukojetí a čepelí pro optimální
přenos síly

››Čepel vyrobená z oceli molybden-vanad, tvrzená

€ 25,90

+ DPH

Kód
1616048

Číslo
VDE 2170-2160 PH-077

Obsah
ploché 2,5 4 5,5 6,5
PH 0 1 2

dílů
7

Hmotnost kg
0,575
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PŘESNOST POD VYSOKÝM NAPĚTÍM
Řízené utahování šroubů je stále více žádané
i pod napětím!
Momentový klíč VDE VDE 4508 od společnosti GEDORE je
ideální pro přesné a kontrolované utahování šroubových spojů
pod napětím. Díky osvědčenému skokovému systému z našich
momentových klíčů Torcofix je po dosažení nastavené hodnoty
točivého momentu generován hmatatelný a zvukový spouštěcí
signál. Monoscale se stupnicí N · m umožňuje nastavit hodnotu
točivého momentu s přesností 0,10 / 0,25 N · m pomocí nonia, v
závislosti na modelu. Příslušenství, jako jsou nástavce nebo
vložky, je zajištěno proti neúmyslnému uvolnění pomocí

zajišťovacího tlačítka. Bezpečnostní tlačítko lze také snadno
ovládat pomocí ochranných rukavic. Klíč je dodáván s
testovacím certifikátem podle DIN EN ISO 6789-2: 2017.
Kvůli vaší bezpečnosti je překročena specifikace normy
(+/- 4%). Klíč má izolaci VDE do 1000 V. Splňuje požadavky
normy EN 60900 / IEC60900.

2
4

1

3

€ 369,00

+ DPH

od

1
2
3
4
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BEZPEČNÉ ZAMYKÁNÍ
• I s ochrannými rukavicemi
Zajistěte uvolnění tlačítka proti neúmyslnému
uvolnění vložky nástrčného klíče

OSVĚDČENÁ KVALITA
• Momentový klíč VDE je klasifikován podle
DIN EN ISO 6789-2: 2017 a je dodáván s certifikátem
o zkoušce. Dodává se s izolací VDE do 1000 V
PŘESNÁ PRÁCE
• Tolerance +/- 3% překračuje
požadovaný standard +/- 4%

HMATOVÝ A ZVUKOVÝ SPOUŠTĚCÍ SIGNÁL
• Díky vysoce kvalitní mechanice ze série
GEDORE Torcofix obdrží uživatel hmatový a
zvukový signál při spuštění správného
točivého momentu

„Momentový klíč VDE s
osvědčeným skokovým
systémem. Ideální a bezpečný
pomocník všude tam, kde je
napětí.”

VDE 4508

››Ideální pro inženýry elektroniky, elektrikáře, konstrukce

VDE MOMENTOVÝ KLÍČ 

››Zesílený skokový systém ze série Torcofix generuje hmatový

rozvaděčů Upevnění kabelu (kvalifikovaný elektrikář)
a zvukový spouštěcí signál

››Měřítko s dělením stupnice N · m, hodnoty mohou jít Lze
nastavit 0,25 Nm s přesností 0,25 Nm

››Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2: 2017 Typ II Třída

A, včetně navázaného zkušebního certifikátu, maximálně
kalibrovaného přípustná odchylka +/- 3% a tedy přesnější,
než +/- 4% požadované normou
››Překalibrování a seřízení bez poškození izolace
››Ráčna s jemným ozubením a čtyřhranem DIN 3120, ISO 1174
››Bezpečnostní tlačítko proti neúmyslnému uvolnění Vložka
nástrčného klíče
››Velké ovládací prvky umožňují nastavení a
Provoz v rukavicích, ergonomický, odolný
››VDE izolované do 1000 V, podle EN 60900 / IEC 60900

Kód

Číslo

Typ

Čtyřhranný
trn, v palcích

Čtyřhranný
trn, v mm

N·m

Výška
mm

3125335
3079066

VDE 4508-02
VDE 4508-05

Oboustranná ráčna
Oboustranná ráčna

3/8"
1/2"

10
12,5

5-25
10-50

75
80

Vzdálenost
pouzdro –
střed čtyřhranu
mm
24
24

1100-1094

Délka
mm

Šířka hlavy
mm

Výška hlavy
mm

319
369

50,0
48,0

62
62

Hmotnost
kg

Bez DPH

0,714
0,825

369,00
389,00

››Dokonalá řada nástrojů pro opravy a Údržbové práce

VDE TOOL ASSORTMENT HYBRID
v GEDORE L-BOXX ® 136, 53 kusů

na hybridních a elektrických vozidlech

››Vhodné pro vozidla všech výrobců
››Všechny nástroje s ochrannou izolací podle
EN 60900 / EC 60900

››GEDORE L-BOXX® 136 kompatibilní s Sortimo®
Vybavení vozidla ve vašem servisním vozidle

€ 599,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

2979063

1100-1094

Nástrčný klíč VDE 3/8" č. VDE 30, klíčový otvor 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm
Šroubovací hlavice VDE 3/8" č. VDE INX 30, klíčový otvor 8 10 12 mm
Prodlužovací nástavec VDE 3/8" č. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm
Přepínatelná ráčna VDE 3/8" č. VDE 3093 U, Šroubovák VDE plochý č. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
Šroubovák VDE křížový č. VDE 2160 PH 1 2 3, Šroubovák VDE TX č. VDE 2163 TX T20 T25 T30
Nůžky VDE na kabely č. VDE 8094, 200 mm, Univerzální kleště VDE č. VDE 146 10, 10"
Silové kombinované kleště VDE pro náročné použití č. VDE 8250-200 H, 200 mm dvoudílná rukojeť
Kleště štípací boční VDE č. VDE 8314-180 H, 180 mm
Půlkulaté kleště VDE č. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm zahnuté dvoudílná rukojeť
Ploché kleště VDE č. VDE 8120-160 H, 160 mm dvoudílná rukojeť
Nůž na kabely VDE č. VDE 4522, 180 mm
Izolační fitinky měřicích kabelů č. V 914, velikost 1 2 3

Délka
mm
357

Šířka
mm
442

Hloubka
mm
151

dílů
53

Hmotnost
kg
8,28

111

905

››Kdekoli musíte pracovat vleže, stabilní

POSUVNÁ DESKA 

››Díky 6 kuličkovým ložiskům namontovaným

montážní / dílenský gauč je dobrý pomocník

360 ° válečky a nízká instalační výška je patrná
z Workshop gauč velmi dobré v těsné a špatné
rolovat přístupné pracovní prostory
››Vhodné pro opravy a Činnosti údržby jakéhokoli
druhu vozidel bez zvedání jako stroje v průmyslu,
Automobilový průmysl, zemědělství nebo doma
››Pohodlná poloha vleže díky ergonomii tvarované
a příjemně strukturované Povrch stabilního
plastového těla
››Vysoce kvalitní a odolná kolečka
››Praktické výklenky pro skladování a rukojeť
››Vyrobeno z PP šetrného k pokožce (polypropylen)
- odolný vůči olejům, tukům a brzdové kapalině
››Ergonomicky tvarovaná plocha leží Bolesti zad
a napětí před a skrz police nalevo a napravo
Nástroje vždy po ruce
››nosnost 130 kg

€ 59,90

+ DPH

Kód
1823698

Číslo
905

Délka mm
1.000

Výška mm
115

Šířka mm
480

Hmotnost kg
5

900 20

SVÍTILNA LED LI-MH
USB NABÍJECÍ PORT 

€ 59,90

+ DPH

››Univerzální LED / UV lampa s dalšími funkcemi a tenký design
››Obzvláště vhodné pro automobilový a průmyslový sektor,
ale také univerzální v sektoru volného času

››Plynule stmívatelné, přepínatelné z LED světla na UV světlo

modrofialová (k vyhledání netěsností, např Klimatizační systémy,
tepelná čerpadla atd.)
››Háčky, které lze na obou stranách rozložit, silný magnet pod
úhlem 45 ° nastavitelná noha a silný mini magnet nahoře
Ztráta malých částí ze stísněných prostor
››Lze nabíjet pomocí dodaného napájecího zdroje nebo
přes USB rozhraní
››620 lumenů

Kód
3108678

112

Číslo
900 20

Délka mm
477

Výška mm
40

Šířka mm
50

Hmotnost kg
0,295

906

››Vyrobeno z pevné pěny, modrá / černá
››Se zapuštěným úchopem

KOLENO 

€ 11,90

+ DPH

Kód
1942948

Číslo
906

Délka mm
450

Výška mm
30

Šířka mm
210

Hmotnost kg
0,11

››Pro kruhové šroubové spoje
››Silná a neklouzavá textilní páska pro

36 2-200

KLÍČOVÝ KLÍČ 

optimální uchopení

››Tělo pochromováno
››Náhradní látková páska E-36-2-200

€ 36,90

+ DPH

Kód
6327400

Číslo
36 2-200

pro Ø mm
200

pro Ø palce
8"

Celková délka mm
285

640-1800

Číslo
640-1800

Hmotnost kg
0,578

››Pro vyzvednutí a malé vyzvednutí

MAGNETICKÝ ZVEDÁK 

Kód
6531280

Šířka pásu mm
25

Celková délka mm
520

€ 32,

90

Průměr magnetu
12,0

+ DPH

magnetické části

››Snadné použití díky flexibilnímu hřídeli
››Pro vyzvednutí komponent ve slepých otvorech
››Snadné použití díky flexibilnímu hřídeli
››Pro vyzvednutí komponent ve slepých otvorech

Síla zvedání magnetu g
1800

Hmotnost kg
0,23 kg

113

702 13 M

››Slouží ke kontrole mezery malých rozměrů
››Ocelové listy z pružinové oceli s jasným písmem
››S ochrannou rukojetí, sklopnou, délka čepele 100 mm
››Ocelové plechy ve tvaru jazyka, skládací s nýtovým spojem
››Poniklovaná rukojeť

PŘEDMĚT MĚŘÍČKU 

€ 5,90

+ DPH

Kód
6547790

Číslo
702 13 M

Obsah
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100/100

Hmotnost kg
0,065

133 K

››Lze použít k odstranění zbytků těsnění pro Příklad hlavy

 SKRUTKA NA TĚSNĚNÍ 

válců, krytu ventilu a krytu karburátoru Těsnění a mnoho
dalších těsnění
››3komponentní rukojeť Power-Grip³ se závěsným otvorem
››Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
››Tvrzená čepel s vysokou odolností proti opotřebení

€ 13,90

+ DPH

Kód
6535190

Číslo
133 K

Celková délka palce
10"

Celková délka mm
240

Šířka čepele mm
22,5

Hmotnost kg
0,154

››Praktická kompilace vět v ekologické kartonové obaly
››Vanadová ocel, chromovaná
››Po celé délce tvrzené
››Ergonomická rukojeť z PVC
››Tvrdý a téměř nezničitelný

S 141-3

PÁKOVÁ SADA
3dílná

€ 39,90

+ DPH

Kód
1525476

114

Číslo
S 141-3

Obsah
300 390 600 mm

dílů
3

Hmotnost kg
1,474

140

››Soubor vláken pro interní a externí vlákna, pro opravu poškozených nití
››Optimální úhel řezu pro extrémně efektivní obrábění vlákno
››Chrom-vanadová ocel, potažená ISO-niklem, dlouhá životnost / trvanlivost

ZÁVITOVÝ SOUBOR 

díky povrchové úpravě

€ 41,90

+ DPH

Kód
6409640

Číslo
140

pro stoupání závitů mm


Celková délka mm
230 mm

8719 2-8

Hmotnost kg
0,125 kg

››Pro ukládání průlomů a odhrotování
››Kónický, špičatý, trojúhelníkový pilník s příčným řezem 2 lze použít

TRIANGULÁRNÍ SOUBORY
WORKSHOPU

pro univerzální hrubovací a dokončovací práce

››S rukojetí z PVC
››Design podle DIN 7261 tvar C

€ 15,90

+ DPH

Kód
6769340

Číslo
8719 2-8

Celková délka mm
200

Celková délka palce
8"

Šířka mm
14

Rozřezat
2

Hmotnost kg
0,177

8722 2-8

››Kulatý pilník je vhodný zejména pro práci na rádiusech, pro zakládání

KULATÝ PILNÍKOVÝ PILNÍK 

››Kulatý pilník s příčným řezem 2 lze použít k hrubování nebo lze použít

otvorů a pro odhrotování
pro hrubé obrábění

››S rukojetí z PVC
››Design podle DIN 7261 tvar F

€ 12,90

+ DPH

Kód
6770190

Číslo
8722 2-8

Ø
7,5

Celková délka mm
200

Celková délka palce
8"

Rozřezat
2

Hmotnost kg
0,112

115

8725 2-8

››Polokruhový pilník je vhodný zejména ke zpracování Poloměry,

POLOKOLO SOUBOR DÍLNY 

››Polokruhový pilník s příčným řezem 2 lze použít jako univerzální

pro zakládání otvorů a pro odhrotování

Lze použít hrubovací a dokončovací práce

››S rukojetí z PVC
››Design podle DIN 7261 tvar E

€ 17,90

+ DPH

Kód
6770430

Číslo
8725 2-8

Celková délka mm
200

Celková délka palce
8"

Šířka mm
20

Rozřezat
2

Hmotnost kg
0,17

231000

››Zvláště vhodné pro měď, mosaz, lehký kov, Přesné ocelové

ŘEZÁK MALÝCH TRUBEK
MINI-RYCHLE

››Řezací kotouč na trubky z nerezové oceli č. 230411

a hydraulické trubky na těžkých přístupná místa
může být použito

››Tělo ze zinkového tlakového odlitku

€ 22,90

+ DPH

Kód
4504560

Číslo
231000

Ř potrubí (min./max.) mm
4-16

Tloušťka stěny mm
0,7-3,0

Celková délka mm
50

Hmotnost kg
0,125

8552-025

››K odšroubování zlomených šroubů a šroubů se závitem

SADA ODSÁVAČE ZÁVITŮ

››V praktické plastové krabičce s vrtáky Vodicí pouzdra,

25 kusů

pro závit M5 - M16

vytahovací čepy a vytahovací matice

€ 159,00

+ DPH

Kód

Číslo

Obsah

6755550

8552-025

Velikost extrakčních kolíků. 1" 2" 3" 4" 5", velikost vrtaných pouzder. 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"
Demontážní matice 10" 11" 13" 14" 17" mm
Bity 8,7-11 / 32" 8-5 / 16" 6,4-1/4" 4,8-3 / 16" 3,2-1/8"

116

Délka
mm
120

Šířka
mm
200

Hloubka
mm
38

dílů
25

Hmotnost
kg
0,79

241500

››Kleště na ohýbání trubek pro ohýbání měkkých dílů do 90 ° bez zlomení
Měděné trubky (DIN EN1057), trubky z barevných kovů, tenkostěnné
Přesné trubky a trubky brzdového potrubí
››Kleště, které lze flexibilně použít v automobilovém, hydraulickém a
klimatizačním sektoru díky čtyřem různým velikostem na 2 výměnných
ohýbacích válcích: Ř 3/16 "- 1/4" Ř (4,75 - 6 mm Ř) a 8 - 10 mm Ř,
snadná výměna role zašroubováním a odšroubováním matice
››Přesný, rozměrově přesný a dokonale padnoucí ohyb bez narušení nebo
Bezproblémové mačkání díky přesnému vedení ohýbacím válečkem
Odstranění obrobku po ohnutí

KLEŠTĚ NA OHÝBÁNÍ TRUBEK

€ 29,90

+ DPH

Kód
1442007

Číslo
241500

Ř potrubí (min./max.) Mm
4,75-10,0

Ř potrubí (min./max.) Palce
3/16-3/8"

Celková délka mm
260

Hmotnost kg
0,58

8551 S-005

››Robustní vytahováky šroubů pro snadné odstranění zlomených Šrouby,

SADA ODSÁVAČE ŠROUBŮ

››Alternativa k vyvrtání, ideální ve spojení s odděleně dostupný držák

šrouby se závitem a konce trubek

nástrojů s ráčnou od společnosti GEDORE (položka č. 8551 TG)

5 dílů

››Nižší utahovací momenty díky vylepšené geometrii průřezu,
snížená hloubka vrtání díky optimalizované délce závitu

››Vysoce kvalitní chrom-vanadová ocel s 54-56 HRC, pro závit M3 M18,
vč. Plastové krabice pro bezpečné skladování

€ 19,90

+ DPH

Kód
2659336

Číslo
8551 S-005

Obsah
8551 S Šroubovák M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18

245610

Délka mm
230

dílů
5

Hmotnost kg
0,125

››Ideálně se hodí pro trubky z měkké mědi EN 1057 do 22 mm

RUČNÍ OHÝBAČKA TRUBEK
hydraulické, 9 dílů

(také tepelně izolované), také vícevrstvé kompozitní trubky do 20 mm
Přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394) do 18 x 1,5 mm
››Hydraulický pohon pro malé úsilí
››Se 7 ohýbacími formami pro trubky o Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 a 22 mm
a odpovídající protistrany
››Hydraulický pohon pro malé úsilí

€ 559,00

+ DPH

Kód
4635230

Číslo
245610

Obsah
1 základní zařízení, hydraulické č. 245670
7 ohýbacích nástrojů pro trubky o Ř 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm
1 plastové pouzdro č. 245590

dílů
9

Hmotnost kg
5,87
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407

››Pro řezání kovů a oceli
››Všestranný a robustní hliník Pila s tlakovým litím s možností

PILKA NA KOV 

nastavení

››Aby nejlépe vyhovovaly příslušnému účelu pilový list může být
svislý i kolem Úhel 40 °

››Praktická upínací funkce pilového kotouče bez použití nástrojů
díky modrému upínacímu prvku v rukojeti

››Zajišťovací kolíky zajišťují pilový kotouč
››Pracujte ergonomicky a získejte dlouhou životnost zaručeno

kombinací lehkého hliníku Rukojeť s měkkou, šikmou rukojetí

››Bimetalový pilový kotouč 407 A

€ 24,90



+ DPH

Kód
1879375

Číslo
407

označení
Rámová pilka

278600

Hmotnost kg
0,66

››Ideálně se hodí pro přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulické trubky

SADA OHNU RUČNÍCH RUB
3dílná

EN 10305-1 (DIN 2391) s tloušťkou stěny 1,0 - 2,0 mm, vícevrstvými kompozitními trubkami
do 16 mm a také flexibilní trubky z nerezové oceli o tloušťce stěny 1,0 - 1,5 mm
››Pro upnutí do svěráku
››Modře lakované, s černou plastovou rukojetí

€ 289,00

+ DPH

Kód
1589857

Číslo
278600

Obsah
1 základní těleso 6-18 mm č. 278670, 1 ohýbací páka 6-18 mm č. 278681
8 hliníkových ohýbacích forem pro trubky o průměru 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm

SB 6952-00

ZÁCHRANNÝ NŮŽ

dílů
3

Hmotnost kg
5,26

››Pro bezpečné řezání, dělení a dělení nejrůznějších materiálů
››Vysoce kvalitní, univerzální zavírací nůž s přídavným řezačem pásu a lámačem skla
››Univerzální pomocník do auta, domácnosti, zahrady a v dílně
››Tvrzený kotouč s částečnými zuby pily
››Čepel černá, rukávy modré

€ 14,90

+ DPH

Kód
3100464
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Číslo
SB 6952-00

Délka čepele mm
85

Celková délka mm
203 mm

Hmotnost kg
0,2

››Umožňuje čisté a přesné řezání tvrdé a měkké plastové

226100

trubky, gumové hadice s textilem nebo bez něj, stejně jako
různé Plastové profily např. B. kabelové kanály atd.
››Obsahuje 2 tvarovky pro trubky 16, 19 a 25 mm, 1 hranol
90 ° pro profily a 1 úhlový doraz, nastavitelné až do 45 °
››Dodání v plastovém kufříku

SADA NŮŽEK
PRO PLASTOVÉ
TRUBKY 

€ 38,90

+ DPH

Kód
1637983

Číslo
226100

Délka mm
320

Šířka mm
255

Hloubka mm
60

2268 3

Hmotnost kg
1,05

››Pro čisté řezání PE, PP, PEX. PPR, Trubky MSR, CPVC,
PVC, PVDF, PB a XLPE

ŘEZAČE POTRUBÍ 

››Lze použít i pro hadice
››Hladké a čisté řezání pomocí Ovládání jednou rukou
››Systém rychlé výměny řezného kotouče bez použití
nástrojů

››Tělo vyrobené z tlakově litého hořčíku

€ 64,90

+ DPH

Kód
2963892

Číslo
2268 3

pro Ø potrubí
63

Celková délka mm
280

Hmotnost kg
0,65

››Řezačka trubek vhodná pro trubky z nerezové oceli
››Hladké řezání díky kuličkovému ložisku Přítlačné válce a

2180

ŘEZAČ POTRUBÍ

řezací kolečka

››Systém rychlé výměny řezného kotouče bez použití nástrojů
››S integrovaným odhrotovačem
››Řezací kotouče pro obzvláště dlouhou životnost
››Ne. 2180 3 a 2180 4 tělo vyrobené z tlakově litého hořčíku,
Ne. 2180 5 Tělo z tlakově litého hliníku

››Ne. 2180 5 s rychlým nastavením

od

€ 46,90

+ DPH

Kód
2964066
2964074
2964082

Číslo
2180 3
2180 4
2180 5

Ř potrubí (min./max.) mm
3-35
3-45
6-76

Tloušťka stěny mm
0,7-2,5
0,7-2,5
0,7-2,5

Celková délka mm
160
180
245

Hmotnost kg
0,365
0,39
0,94

Bez DPH
46,90
59,90
79,90
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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

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 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

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE UK Limited
Marton Street , SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vincentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de
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 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
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

Twój Dostawca / stamp:

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
technag@gedore.nl
www.gedore.nl
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 TOOLS, INC.
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com
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 TOOL CENTER OOO
4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · 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

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2021 TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.04.2021 do 31.03.2022.
Platná do vyprodání zásob.

Všechny ceny jsou doporučené prodejní ceny za kus/sady, tyto speciální ceny
neobsahuji DPH Dodáváme bez dekoračních předmětů. Technické změny vyhrazeny.
Všechny údaje a ceny jsou s výhradou chyb sazby a tisku. Ceny bez zákonné DPH platí pouze
pro maloprodejce a živnostníky. Pokud máte dotazy, kontaktujte prosím svého
regionálního prodejce.
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