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ONE PŘÍRODNÍ
SÍLA OD
ROKU 1781.
www.ochsenkopf.com

MYTHOS

NEJSTARŠÍ
AXTSCHMIEDE
NĚMECKO
OCHSENKOPF znamená dokonalost a bezpečnost lesnického a tesařského
nářadí. Od svého založení v roce 1781 bratry Fahlefeldovými je nejlepší ocelárnou
v České republice. nejlepší ocel s nejlepším broušením v nejvyšší kvalitě.
nejvyšší úroveň kvality. Sekera OCHSENKOPF znamená.
řemeslné zpracování na nejvyšší úrovni, je dodnes chloubou tradiční výroby.
Bergisch tool industry. Značka jako mýtus.
To, co kdysi začalo jako manufaktura na výrobu seker, se postupem času vyvinulo
v moderní se vyvinula v moderní průmyslový podnik. Kvalita a služby jsou
první místo.
Jen ty nejlepší suroviny jsou dost dobré: nářadí OCHSENKOPF jsou přednostně
vyrobeny z oceli C60. Vyznačují se tím, že houževnatost a dlouhou životnost.
Pro výrobu rukojeti se rovněž používá pouze ten nejlepší materiál. Noble
dřevo, jako je hickory, je velmi odolné proti zlomení a pružné.
Nástroje OCHSENKOPF jsou záměrně broušeny do korunky místo do nože.
Díky tomuto broušení má břit delší životnost.
O této značce, která je dnes považována za nejvýznamnější v Evropě, by se toho
dalo říci mnohem více. míru všech věcí. Ale v podstatě musíte zažít
OCHSENKOPF. Na adrese zpracování dřeva. V hlubokém, temném lese.
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KOVÁNÍ KOMPETENCÍ

VÝVOJ
SEKERY
Z kovárny do lesa

Z válcované kalené a popouštěné oceli
C60 kovací polotovary jsou odříznuty.

Trvalé označení razítkem značka výrobce.
Temperování (kalení) a kalení) ostří sekery zaručuje
tvrdost a houževnatost.

Rozžhavený polotovar je tvarován na kovářském
lisu a Rozžhavený polotovar se zdeformuje a
oko sekery se prorazí. Přebytečné otřepy jsou
odstraněny.

Pískování povrchu. Jemné mletí ostří.
Korunovaný zvyšuje stabilitu. Bezbarvý lak
chrání hlavu sekery před korozí.

Kování z rozžhaveného plechu na
natahovací válec.

Rukojeť je vložena a zaklíněna. Trojité
zaklínění jedním dřevěným a dvěma
kroužkovými klíny zajišťuje trvale
bezpečné spojení.

Konečné tvarování v rámci kovací kladivo.
Odstraňování otřepů z přebytků materiál a
předbroušení sekery.
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OCENĚNÍ

VYNIKAJÍCÍ
KVALITA
Známky z testů v kvalifikovaných testovacích centrech
potvrzují naše vysoká kvalita

Standard KWF
Nově zavedená zkušební značka KWF "STANDARD" zahrnuje
stejně jako zkušební značka "KWF-Profi", obsahuje kompletní
test užitné hodnoty. Zkušební značka "STANDARD" je speciálně
navržena tak, aby pro výrobky, které se vyznačují vysokými nároky
profesionálních uživatelů. odborného lesnického využití. Také
příležitostný uživatel, například samovýrobce palivového dřeva,
může také se tak mohou spolehnout na testovanou bezpečnost.

KWF-Profi
Zařízení pro lesnické práce, které Kuratorium für Waldarbeit
a lesnická technika e.V. (KWF) v Groß-Umstadtu byly komplexně provedeny. byly komplexně testovány KWF v Groß-Umstadtu a získaly zkušební značku "KWF-Profi". Splňují všechny
požadavky podle stav techniky. Patří mezi ně ekonomická
efektivita a standardy bezpečnosti práce, ergonomie a slučitelnosti s životním prostředím. Zkoušky zahrnují technická měření,
lesnické testy a praktické průzkumy. Nová zkušební značka
"KWF-Profi" nahrazuje starší značku FPA "Eichel" - pro více
než 10 000 zákazníků. ochrannou známkou pro osvědčenou
lesnickou techniku již více než 50 let.

VPA GS
Testovaná bezpečnost Testovacím a výzkumným institutem
(VPA) v Remscheidu. Již více než 50 let je VPA testování
ručního nářadí již více než 50 let.
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INFORMACE

Záruka kvality
Pro vaši bezpečnost

Štípání dřeva:
Tipy pro použití

· Prvotřídní kvalitní nástroj pro bezpečnou profesionální práci
· Kované v Německu již více než 235 let kvalitní nástroje
· Hlavy seker vyrobené z obzvláště odolného a trvanlivého
materiálu Ocel C60 pro nejvyšší možnou kvalitu
· Omezená analýza záruk za jakost oceli obzvláště čistá a vysoce kvalitní ocel
· Sférické ostří pro efektivní trvanlivost řezu s
dlouhou životností břitu
· Násady seker se vyrábějí také v Německu
· Použití dřeva z vybraných pěstitelských oblastí
· Vícenásobné bezpečnostní zaklínění hlavic seker
· Certifikovaná kvalita renomovanými zkušebními ústavy

Před zahájením práce se vždy ujistěte,
aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od ostatních osob a je dostatečná bezpečná vzdálenost od
ostatních osob a předmětů.
 oužívejte vhodný ochranný oděv,
P
jako např. ochranné brýle a bezpečnostní obuv.

Široký špalek na krájení ve výšce asi po kolena na
rovné ploše. na rovném povrchu tvoří základ pro
štípání dřeva. Položte kus dřeva, který chcete
rozštípnout, na špalek a držet štípací sekeru v obou
rukou. oběma rukama. Pravou rukou uchopí konec
rukojeti, levá ruka uchopí horní část horní část
násady pod hlavou sekery (pro leváky). u leváků to
platí i naopak).
 yní zvedněte sekeru do vzduchu a veďte levou
N
ruku.levou rukou podél rukojeti k pravému konci
pistole. konec rukojeti přiložte k pravé ruce.
pravou rukou. U menších kusů dřeva často stačí
jeden úder. a dřevo je rozštípané. Pro větší
s většími kusy dřeva si můžete pomoci hliníkovými
klíny. a zatloukl do něj rozbrušovacím kladivem.
kladivo. Ocelové klíny lze používat pouze s kladivem
z tvrdého dřeva nebo plastu. plastové kladivo
kladivem z tvrdého dřeva nebo plastu.

Různé oblasti použití
vyžadují speciálně upravené nástroje
Abychom vám usnadnili výběr správného nástroje, naše produkty
jsou jsou označeny podle svého účelu použití:

Sekery na odkorňování, štípací
nástroje na kácení stromů
a pro pěstování

Sekery a topůrka pro
univerzální použití
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Nástroje pro dělení

VÝBĚR NÁSTROJE

Správný výběr nástrojů
pro štípání a kácení dřeva
než srovnatelná hlava sekery bez ochranného pouzdra.
Pro vjezdové klíny (z bezpečnostních důvodů pouze plastové nebo
hliníkové klíny, žádné ocelové klíny). klíny, nikoliv ocelové klíny), je
3kg štípací kladivo BIG OX® nejsilnějším štípacím kladivem.
je nejvhodnější pro vrážecí klíny (bezpečnost: pouze plastové nebo
hliníkové klíny), protože hlava má velkou úderovou plochu.
a ochranná objímka rukojeti chrání dřevěnou rukojeť pod hlavou
před poškozením. dřevěnou rukojeť pod hlavou před poškozením.
Protože dřevo se suky je je obtížné rozštípnout, je nejlepší použít
těžkou štípací sekeru nebo štípačku.těžkou štípací sekeru nebo
štípací kladivo.
Následující přehled a tipy vám pomohou rozhodnout, které vám
pomůže vybrat správný nástroj:

Volba samozřejmě závisí také na výšce uživatele a jeho výšce.
a jeho fyzický stav. Například velký a silný uživatel bude mít lepší
těžkou sekeru s dlouhou násadou než menší osoba. a dlouhou
rukojetí než menší osoba.
Univerzální sekeru lze použít ke kácení, odvětvování a štípání
dřeva.a štípání dřeva. Pokud chcete sekeru používat výhradně ke
štípání.štípání, je v každém případě vhodnější štípací sekera
univerzální sekery, a to z důvodugeometrie hlavy ve tvaru klínu,
je rozhodně vhodnější štípací sekera.
Ochranná objímka rukojeti zajišťuje nejen rukojeť.
dodatečná hmotnost cca 300 g, zvyšuje také hmotnost vozu.
nástroje se zvyšuje. V důsledku toho je lehčí Sekera SPALT-FIX®
s hlavou o hmotnosti 1250 g dosahuje větší průraznosti.
Kácení a
Pomocné práce

lehké štípací práce
do Ø 25 cm
Délka max. 30 cm

střední štěpkovací práce těžké štípací práce
od Ø 40 cm
Ø 25 - 40 cm
Délka max. 30 cm
Délka max. 30 cm

Metrové kusy

Tření klínem
Hliník nebo
Plastové

ILTIS® - Osy

Univerzální osy

až 1250 g

SEKERY SPALT-FIX® 1250g,
50 cm rukojeť

SEKERY SPALT-FIX® 1250g,
70 cm rukojeť

SEKERY SPALT-FIX®
2500g

Štípací sekera 2750g

Štípací kladivo 3 kg

Štípací kladivo 3,5 kg

Recoilless
Klínové kladivo
(také pro ocelové klíny)

Optimálně vhodné
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dobře se hodí

vhodné

nevhodné

Nepoužívejte

KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI

KVALITA
VĚDĚT
KROUŽKOVÝ KLÍN

VS

Plochý klín nepůsobí žádnou upínací silou.
ve směru pohybu.

Prstencový klín rozkládá upínací sílu rovnoměrně v rozsahu
360°, tj. také ve směru pohybu. Struktura vláken dřeva je
není zničena. Hlava sekery se uvolňuje i po několika letech.
sto rány. Vestavěný bodec zajišťuje pozitivní a zabraňuje
uvolnění kroužkového klínu. kroužkový klín. "Plus" v
oblasti bezpečnosti.

KRÁLOVSKÝ BÝVAL

VS

OKRAJE NOŽŮ

Optická ostrost broušeného nože je jasně patrná na první pohled.
na první pohled jasně viditelné. Tímto broušením se však ostří
ztupí. rychleji opotřebovává ostří a musí se častěji brousit. častěji
přebrousit.

Korunovaný broušený spoj nemá optickou ostrost, ale
ale výsledek rozdělení je stejný. Vzhledem k výrazně delšímu
životnost korunkového ostří, čepel není třeba tak často brousit.
přebrousit. Tím se prodlužuje životnost nástroje a šetří nejen
čas, ale i náklady.

RUKOJETI Z HICKORY

PLOCHÝ VEDLEJŠÍ

VS

RUKOJETI Z JASANOVÉHO DŘEVA

· Evropské druhy stromů
· Dřevo předepsané normou DIN jako minimální kvalita
· Cenově výhodné a odolné proti rozbití
· Krátkovláknitá struktura: Krátká vlákna dřeva znamenají, že
v případě zlomení nelze zlomeninu udržet pohromadě.
držet pohromadě. Rukojeť se dělí na dvě části.

· Severoamerický rod stromů z čeledi ořešákovitých.
· Vysoce kvalitní a velmi odolné proti zlomení, pružné dřevo.
Na rozdíl od jasanového dřeva je fyzikální nosnost hikoru
nižší než u jasanu. hickory je 3 až 4krát vyšší.
· Struktura dlouhých vláken: větší bezpečnost v případě
zlomení hřídele.
· Dřevo drží pohromadě díky dlouhým vláknům a dřevěnému
pletivu. a nekontrolovatelné odpojení zlomené rukojeti a a
hlava sekery je zabráněno.
· Tlumení vibrací
· Dlouhá životnost
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ROTBAND-PLUS

ROTBANDPLUS-SYSTÉM
Originál: větší bezpečnost a účinnost

Rukojeť z kvalitního hikorového dřeva.
Extrémně odolné proti ohybu a
nerozbitné.

Dlouhá ocelová
objímka rukojeti

Řada ROTBAND-PLUS
na první pohled:
PROFI štípací kladivo na dřevo BIG OX® No. OX 635 H > S. 11
Cepová sekera ROTBAND-PLUS No. OX 630 H > S. 14
SPALT-FIX® Sekera ROTBAND-PLUS No. OX 648 H > S. 14
Lesnická sekera Universal GOLD ROTBAND-PLUS No. OX 620 H > S. 16
Sekera SPALT-FIX® ROTBAND-PLUS No. OX 644 H > S. 15
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Šroubová pojistná deska
s kroužkem a dřevěným
klínem

BIG OX

ŠTÍPACÍ KLADIVO
BIG OX®
Snadné štípání dřeva
Mimořádně velká úderová plocha.

Rukojeť z kvalitního hikorového
dřeva. Extrémní ohyb
a nerozbitné.

Dlouhé ochranné pouzdro
na rukojeť z oceli.

BIG OX® ROTBAND-PLUS
podle šetření VPA

2.000 kg

BIG OX ROTBAND-PLUS

6.000 kg

DIN

Jmenovitá hodnota
vytažení podle DIN pro
štípací kladivo č. 35 bez
ROTBAND-PLUS

5.000 kg
4.000 kg
3.000 kg
2.000 kg
1.000 kg
0

kg

5.620 kg

Dvojnásobně certifikovaná bezpečnost díky
zvýšené hodnoty extrakce
Bezpečnostní systém, který stanovuje
normy: Dlouhá ocelová ochranná objímka
hřídele, kroužkový klín, deska a zajišťovací
šroub tvoří hlavu a hlavu a rukojeť do
jednoho bezpečného celku. jednotka.

Naprosto bezpečné spojení mezi
rukojeť a hlava kladiva.
Dlouhá životnost a maximální bezpečnost
práce - i v případě selhání.
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Náhradní rukojeť ROTBAND-PLUS
kompletní s ochrannou objímkou rukojeti,
kroužkovým klínem, zajišťovací deskou
a bezpečnostní šroub. S testovací značkou
KWF-Profi a VPA GS, dvojitá certifikovaná
bezpečnost.

KLADIVA NA ŠTÍPÁNÍ DŘEVA

OX 635 H PROFESIONÁLNÍ štípací kladivo
BIG OX®
· S ocelovým nástavcem ROTBAND-PLUS
· Kovaná hlava kladiva s otočným nosem a extra velkou
úderovou plochou, např. B. pro jízdu v klínech
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku vyrobeného
z ořechového dřeva a ochranou čepele

Kód

Číslo

Známka shody

1707663

OX 635 H-3009

KWF, GS

Náhradní rukojeť
3000

70

900

4200

OX E-696 H-0850

OX 35 E & H PROFI štípací kladivo na dřevo
· Kovaná hlava kladiva s otočným nosem a extra velkou
úderovou plochou, např. B. pro jízdu v klínech
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku z jasanu (č. OX 35 E-)
nebo ořechového dřeva (č. OX 35 H-) a ochrany břitu

Kód

Číslo

Známka shody

1591789

OX 35 E-3001

KWF, GS

3000

70

850

3800

OX E-86 E-0850

Náhradní rukojeť

1591797

OX 35 H-3009

KWF, GS

3000

70

850

3800

OX E-96 H-0850

OX 638 H Štípací kladivo
ROTBAND-PLUS
štíhlý tvar
· S ocelovým nástavcem ROTBAND-PLUS
· Kovaná hlava kladiva s dlouhým břitem a otočným nosem
· Díky svému štíhlému tvaru je vhodný zejména pro štípání měkkého dřeva
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku vyrobeného z
ořechového dřeva a ochranou čepele

Kód

Číslo

Známka shody

1881353

OX 638 H-3509

KWF, GS
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Náhradní rukojeť
3500

80

900

5000

OX E-638 H-3500
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ČISTÉ OSY

ČISTÉ OSY
Rychlé a snadné štípání dřeva

S vysoce kvalitní rukojetí
ve tvaru knoflíku

Optimální výsledek štípání
s malou námahou díky designu
klínovitého ostří

ROTBAND-PLUS:
Větší bezpečnost a efektivita
Upevnění rukojeti
Ochranné pouzdro rukojeti, kruhový klín,
zajišťovací deska a vrut do dřeva umožňují,
aby se rukojeť a hlava staly jednotkou a
zajistily maximální bezpečnost práce

Dlouhá životnost
Dlouhá ochranná objímka z oceli
navíc chrání rukojeť v případě poruchy a
zaručuje dlouhou životnost
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Náhradní rukojeť ROTBAND-PLUS
kompletní s ochrannou objímkou rukojeti,
kroužkovým klínem, zajišťovací deskou
a bezpečnostní šroub. S testovací značkou
KWF-Profi a VPA GS, dvojitá
certifikovaná bezpečnost.

ČISTÉ OSY

OX 648 H SPALT-FIX®-Ax
ROTBAND-PLUS
· Optimální výsledek štípání s malou námahou
díky designu klínovitého ostří
· S ocelovým nástavcem ROTBAND-PLUS
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku z ořechového dřeva

Kód

Číslo

Známka shody

1962396

OX 648 H-1257

KWF, GS

1250

100

700

2150

OX E-648 H-1250

Náhradní rukojeť

1852701

OX 648 H-2508

KWF, GS

2500

115

800

3550

OX E-648 H-2500

OX 630 H Sekera SPALT (cepová sekera)
ROTBAND-PLUS
· S ocelovým nástavcem ROTBAND-PLUS
· Obzvláště vhodné pro štípání měkkého dřeva
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku z ořechového dřeva

Kód

Číslo

Známka shody

2336537

OX 630 H-2757

KWF, GS

Náhradní rukojeť
2750

120

900

4250

OX E-630 H-2750

OX 30 E Sekera SPALT (cepová sekera)
· Obzvláště vhodné pro štípání měkkého dřeva
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku z jasanového dřeva

Kód

Číslo

Známka shody

1591762

OX 30 E-2751

KWF, GS
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Náhradní rukojeť
2750

120

850

3800

OX E-85 E-0850

ČISTÉ OSY / SEKERY

OX 248 E SPALT-FIX®-Ax
· Optimální výsledek štípání s malou námahou
díky designu klínovitého ostří
· Dlouhá životnost, nízká hmotnost
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku z jasanového dřeva

Kód

Číslo

Známka shody

Náhradní rukojeť

1953338

OX 248 E-1257

KWF STD, GS

1250

100

700

1850

OX E-84 E-0700

1591703

OX 248 E-2501

KWF PRO, GS

2500

115

800

3250

OX E-84 E-0800

1950

OX E-644 H-1250

OX 644 H Sekera SPALT-FIX®
ROTBAND-PLUS
· Optimální výsledek štípání s malou námahou díky
designu klínovitého ostří
· S ocelovým nástavcem ROTBAND-PLUS
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku z ořechového dřeva

Kód

Číslo

Známka shody

1852728

OX 644 H-1255

KWF, GS

Náhradní rukojeť
1250

100

500

OX 244 E Sekera SPALT-FIX®
· Optimální výsledek štípání s malou námahou díky
designu klínovitého ostří
· Dlouhá životnost, nízká hmotnost
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku z jasanového dřeva

Kód

Číslo

Známka shody

1591738

OX 244 E-1251

KWF, GS
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Náhradní rukojeť
1250

100

500

1650

OX E-84 E-0500

ZLATÉ OSY

OCHSENKOPF
ZLATÉ OSY
Univerzálně použitelné
Jemně leštěná hlava sekery

Rukojeť ve tvaru
kravské nohy

OX 620 H Univerzální zlato-Lesnická sekera
ROTBAND-PLUS
Rýnská forma
· Nepostradatelné pro lesní a zahradní práce
· S připevněním rukojeti ROTBAND-PLUS: Ochranné pouzdro rukojeti,
kruhový klín, zajišťovací deska a vrut do dřeva umožňují, aby se rukojeť
a hlava staly jednotkou a zajistily maximální bezpečnost práce
· Dlouhá ochranná objímka z oceli navíc chrání rukojeť v případě
poruchy a zaručuje dlouhou životnost
· Jemně leštěná hlava sekery s ochranou čepele
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru krávy a nohy vyrobenou
z ořechového dřeva
· Náhradní rukojeť je dodávána s ochranným pouzdrem rukojeti,
kroužkovým klínem, pojistnou deskou a šroubem do dřeva
Kód

Číslo

Známka shody

1879812

OX 620 H-1257

KWF, GS

Náhradní rukojeť
1250

120

700

2100

OX E-620 H-1250

OX 20 H Lesnická sekera Universal Gold
Rýnská forma
· Nepostradatelné pro lesní a zahradní práce
· Jemně leštěná hlava sekery s ochranou čepele
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru krávy a nohy
vyrobenou z ořechového dřeva

Kód

Číslo

Známka shody

Náhradní rukojeť

1591061

OX 20 H-1257

KWF, GS

1250

120

700

1850

OX E-94 H-0700

1591320

OX 20 H-1608

GS

1600

130

800

2350

OX E-94 H-0800
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UNIVERZÁLNÍ OSY / SEKERY

OX 209 E EURO sekera
Rýnská forma
· Pro univerzální použití
· Leštěný břit s ochranou břitu
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru krávy a nohy
z jasanového dřeva
Kód

Číslo

Známka shody

Náhradní rukojeť

1591398

OX 209 E-1252

GS

1250

120

700

1850

OX E-83 E-0700

1591428

OX 209 E-1602

GS

1600

130

800

2350

OX E-83 E-0800

OX 235 E Lesnická sekera
· Nepostradatelný a šikovný pomocník pro lesní a zahradní práce
· Jemně leštěný okraj
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru krávy a nohy
z jasanového dřeva
Kód

Číslo

Známka shody

1591649

OX 235 E-0602

KWF, GS

600

105

360

900

OX E-78 E-0360

Náhradní rukojeť

1591657

OX 235 E-0802

KWF, GS

800

110

380

1100

OX E-78 E-0380

1591665

OX 235 E-1002

GS

1100

125

410

1300

OX E-78 E-0410

OX 270 GST Celoocelová sekera
· Praktický společník pro kempování a volný čas
· Ideální také pro štípání malých kmenů (třídění)
· Zadní část hlavy sekery lze použít k pohonu Např.
být používán stanovými kolíky
· Hlava a rukojeť jsou zcela kované z jednoho kusu
· Velmi robustní a odolné
· 104 P s plastovým madlem
· Baleno v kožené tašce s poutkem na opasek pro bezpečnou
a pohodlnou přepravu

Kód

Číslo

1735934

OX 270 GST-600

600

17

85

320

880

SEKERA ILTIS

VYSOCE VÝKONNÁ LESNICKÁ SEKERA ILTIS®
podle Dr. Gottfried Reissinger
Autor knihy Základy konstrukce sekery

Ergonomicky tvarovaná rukojeť vyrobená z
vysoce kvalitního materiálu hikorové dřevo.
Extrémně odolné proti
ohybu a nerozbitné.

Třínásobné bezpečnostní zaklínění zajišťuje
optimální ochrana a záruky bezpečné
držení.

Důsledně tenká čepel je téměř
zpevněná. ztvrdl téměř do očí.
Špička má obzvláště vysoký
trvanlivost řezání.

Důsledně tenká čepel je zpevněná téměř do
očí. ztvrdlý téměř na oko
Snížené riziko rozbití
Tenká a pružná čepel tlumí ohyb.
ohybové síly, které vznikají při každém
úderu a absorbuje je. Riziko rozbití
výrazně zkrácena a životnost a tím se
prodlouží životnost.

Nízká hmotnost
Vyšší řezný výkon s menším množstvím
úsilí. Ergonomičtější a efektivnější
práce.
Snadné přebroušení
Při profesionálním broušení není třeba.
opětovné vytvrzení není nutné.
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Speciální ocel
Pouze s využitím tohoto vysoce kvalitního
oceli může tento typ sekery s popsanými
výhodami popsáno. Tato ocel zůstává
houževnatá houževnaté a pružné i při
nízkých teplotách a a proto také umožňuje
trvalé použití v v silných mrazech a na všech
typech z tvrdého dřeva.

SEKERA ILTIS

OX 10 H Sekera ILTIS
Evropský model
· Vhodné pro oddělování, kácení a pěstování
· Trvale tenký a kalený téměř k oční čepeli zajišťuje
vysokou praktickou hodnotu
· Uživatel může snadno přebrousit
· S jemně leštěným břitem a ochranou břitu
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru krávy a nohy
vyrobenou z ořechového dřeva
Kód

Číslo

Známka shody

1591193

OX 10 H-1207

KWF, GS

Náhradní rukojeť
1100

126

700

2100

OX E-94 H-0700

OX 15 H Sekera ILTIS
(sekera s motorovou pilou)
Kanadský model
· Vhodné pro oddělování, kácení a pěstování
· Trvale tenký a kalený téměř k oční čepeli zajišťuje
vysokou praktickou hodnotu
· Uživatel může snadno přebrousit
· S jemně leštěným břitem a ochranou břitu
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru krávy a nohy
vyrobenou z ořechového dřeva
Kód

Číslo

Známka shody

Náhradní rukojeť

1591207

OX 15 H-0807

KWF

800

110

700

1400

OX E-95 H-0700

1591215

OX 15 H-1007

KWF

1000

125

700

1600

OX E-95 H-0700

OX 16 H Dvojitá sekera ILTIS®
Kanadský model
· Model kanadského dřevorubce - se 2 břity pro
Např. 2 různá drcení na jednu sekeru
· Vhodné pro oddělování, kácení a pěstování
· Trvale tenký a kalený téměř k oční čepeli zajišťuje vysokou užitnou
hodnotu, dlouhou životnost a nízkou hmotnost
· Uživatel může snadno přebrousit
· S jemně leštěnými břity a ochranou břitu
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku z ořechového dřeva
Kód

Číslo

1591223

OX 16 H-1008

Náhradní rukojeť
1000

19

135

900

2100

OX E-99 H-9000

SOUTĚŽNÍ OSY

SOUTĚŽNÍ OSY
Speciálně vyvinutý pro soutěže
Všechny požadavky na vrhací sekeru a
pravidla turnaje najdete na adrese www.ochsenkopf.com

OX 18 H Vrhací sekera
· Optimální trajektorie díky vyváženému vyvážení
· Speciálně navrženo pro požadavky konkurence
· Tvar a design odpovídají standardům soutěže
· Hlava sekery kovaná a jemně leštěná
· S vysoce kvalitní rukojetí z ořechového dřeva.
Díky speciální úpravě dřeva je vizuálně velmi atraktivní
· Bezpečné uchycení rukojeti prostřednictvím 3cestného klínu
· Dodávka probíhá pomocí vysoce kvalitních chráničů řezačky kůže

Kód

Číslo

1591630

OX 18 H-1206

Náhradní rukojeť
1200

150

750

2000

OX E-99 H-0750

OX 440 H Sportovní sekera
· Se speciálním tréninkovým střihem *
· Vyrobeno ze speciální oceli
· Bezpečné uchycení rukojeti prostřednictvím 3cestného klínu
· S vysoce kvalitním neošetřeným držadlem ve tvaru
kravské nohy z ořechového dřeva
* Poznámka: Sekera je vhodná pouze pro měkké dřevo, např. Topol.

Kód

Číslo

1592696

OX 440 H-2708

Náhradní rukojeť
190

Ochrana nohou a holení
Vyrobeno z nerezové oceli. Jako ochrana
v případě selhání. K nošení pod
oblečením a v obuvi.
20

800

3300

OX E-453 H-0800

Úhloměr
Vyrobeno z nerezové oceli, pro
přesné určení úhlu řezu (13 - 17°)
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KLÍNY

KLÍNY
Hliník, plast nebo ocel
Nekroucený klínový povrch
pro lepší řízení v

Zadní strana obálky

Ballig-round
Pálkařský povrch
ke zlepšení
efekt zásahu
ve směru nárazu

Barbs
proti vyklouznutí
Průvodcovské žebro
pro přímou jízdu v
ve směru nárazu
Profil Sawtooth
proti vyklouznutí

Profil ve tvaru rybí kosti
proti vyklouznutí

Rovná upevňovací plocha
pro lepší řízení v

OX 41 Hliníkový rotační štípací klín ovál

Uděleno s Cena BMELV za
lesnickou technologii 2012

· Kovaný bezpečnostní rozpínací nůž vyrobený z vysoce kvalitního hliníku
· Díky 30 ° otočenému tvaru, zvýšené výšce zdvihu a maximálnímu efektu štípání
· Optimální ovladatelnost a větší hrací plocha díky oválnému tvaru
· Poruchy a poškození vnějšího povrchu jsou minimalizovány
· Ostré drážky vpředu, další pilové zuby vzadu a ostny na obou stranách
zabraňují vyklouznutí klínu a vyskočení při jízdě, zejména ve zmrzlém dřevě
· Přímý pohon vodicími žebry
· Extrémně stabilní
· Vhodné pouze pro štípání, bez kácení!

Kód

Číslo

Známka shody

Maximální výška zdvihu

Délka

Široký

/

2598558

OX 41-1000

KWF

60

225

65

1000

Výhody hliníkových klínů
Vezměte prosím na vědomí, že naše
bezpečnostní pokyny pro všechny typy
klínů na straně 38

· Vysoká bezpečnost: Při použití ocelových kladiv nedochází k sekání (ocel na ocel).
ocelová kladiva (žádná ocel na ocel).
· Extrémně lehký a velmi stabilní.
· Žádné poškození řetězu řetězové pily při dotyku klínu.
22

KLÍNY

OX 42 Masivní hliníkový klín
· Kovaný bezpečnostní rozpínací nůž vyrobený z vysoce kvalitního hliníku
· Vhodné pro kácení a štípání
· Ostré drážky vpředu a dvojité podélné drážky vzadu zabraňují
zpětnému skoku klínu
· Obzvláště vhodné pro zmrzlé dřevo
· Extrémně stabilní a obzvláště lehký
Lze kombinovat s klínovou kapsou OX 127-0000 (strana 33)

Kód

Číslo

Známka shody

Maximální výška zdvihu

Délka

Široký

/

1591878

OX 42-0550

KWF, GS

35

215

45

550

1820486

OX 42-0850

KWF, GS

35

265

55

850

1591142

OX 42-1050

KWF, GS

40

260

60

1050

OX 43 Klín na řezání a kácení
hliníkové řetězové pily
· Klín na řezání a kácení hliníkové řetězové pily
· Ostré drážky vpředu a dvojité podélné drážky vzadu zabraňují
zpětnému skoku klínu
· Obzvláště vhodné při práci s motorovou pilou
Kód

Číslo

Maximální výška zdvihu

Délka

Široký

/

1591940

OX 43-0510

27

140

100

485

OX 44 – OX 45 Dutý hliníkový klín
· Kované z vysoce kvalitního hliníku
· Vhodné pro kácení a štípání
· Přední a zadní strana jsou opatřena dvojitými podélnými žebry
· Obzvláště vhodné pro větší průměry dřeva
· K dispozici s vyměnitelnou dřevěnou vložkou a hliníkovým
kroužkem nebo plastovou vložkou odolnou proti povětrnostním vlivům
· Vložka rozšiřuje klínový efekt a umožňuje větší rozmetací a štípací efekt
· Hliníkový kroužek při použití dřeva zabraňuje štěpení při vjezdu
· Provedení dutého hliníkového klínu kompletní = dutý hliníkový klín,
dřevěná vložka, hliníkový kroužek

Kód

Číslo

Označení

Známka
shody

Maximální
výška zdvihu

Délka

Široký

1591886

OX 45-0650

Kompletní dutý hliníkový klín

KWF

58

360

72

940

1591908

OX 44-0000

Jednoduchý hliníkový klín

KWF

170

72

500

/

1591916

OX 46-0000

Dřevěná vložka

360

1591924

OX 47-0000

Hliníkový kroužek,
Vnitřní Ø 53 mm

80

1591932

OX 49-0000

Plastová vložka, bílá

400
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KLÍNY

OX 31 – OX 34 Plastový klín na kácení
· Vyrobeno z vysoce kvalitního recyklovaného polyamidového plastu
· Extrémně odolný proti nárazu, a proto se ideálně hodí pro kácení,
a to i v extrémním chladu
· Optimální klínový efekt i ve zmrzlém dřevě
Bezpečnostní rady: Vhodné pouze pro kácení, ne pro štípání
Lze kombinovat s klínovou kapsou OX 127-0000 (strana 33)
Kód

Číslo

Označení

Známka
shody

Maximální
výška zdvihu

Délka

Široký

/

1592041

OX 32-0100

Plastový klín na kácení YUKON

KWF

25

180

65

150

1592068

OX 31-0300

Plastový klín na kácení ALASKA

KWF

30

230

70

250

1592076

OX 34-0400

Plastový klín na kácení LABRADOR

KWF

40

245

75

400

OX 40 Ocelový štípací nůž
· Kovaný pevný klín s vodicí drážkou
Bezpečnostní rady: Vždy najeďte do ocelových klínů kladivem z tvrdého
dřeva nebo z plastu. Narážení oceli na ocel může způsobit štěpení
Kód

Číslo

Maximální výška zdvihu

Délka

Široký

/

1591975

OX 40-2000

31

250

54

2000

1591983

OX 40-3000

40

270

56

3000

OX 36 H Klínové kladivo bez zpětného rázu
· Univerzální lesní kladivo vhodné pro bezpečnou jízdu v ocelových,
hliníkových a plastových klínech
· Šetrný k povrchu = snížení opotřebení materiálu a delší životnost klínů
· Ideální také pro jízdu v plotových sloupcích
· Mnohem větší dopad díky speciální kovové výplni v krytu kladiva
· Ergonomická práce díky ochraně šlach a kloubů,
protože nedochází k zpětnému rázu
· Polyamidová hlava odolná proti odlétávání štěpin,
proti rozbití a proti opotřebení, 75 Shore D, testovaná do -20 °C
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru knoflíku z ořechového dřeva

Kód

Číslo

Označení

2703327

OX 36 H-2609 Klínové kladivo
bez zpětného rázu

2820838

OX 36-2600

Polyamidová náhradní
hlava (1 kus)
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Známka
shody

,

Hlava
/

Délka
hlavy

Délka

/

KWF

70

2600

175

900

3000

70

2600

Náhradní
rukojeť
OX E-36
H-2600

HOVĚZÍ SKOŘÁPKY

OX 60 Hovězí skořápky
Tvar Černého lesa
· Ideální pro odstraňování kůry stromů
· S zalomeným výtokem
· Dodávka neobsahuje rukojeť

Kód

Číslo

Známka shody

Střih y

1592610

OX 60-0650

KWF

140

/

Náhradní rukojeť

1180

650

OX E-87 E-0950

/

Náhradní rukojeť

1180

800

OX E-87 E-1180

OX 62 Hovězí skořápky
Dolní tvar
· Pro snadné odstranění kůry a tenkých větví
· S zalomeným výtokem
· Se 2 dalšími bočními řeznými hranami
· Dodávka neobsahuje rukojeť

Kód

Číslo

Známka shody

Střih y

1592637

OX 62-0800

KWF

140

OX 63 – OX 64 Hovězí skořápky
· Ideální pro odstraňování kůry stromů
· S zalomeným výtokem
· Dodávka neobsahuje rukojeť

Kód

Číslo

Verze

Střih y

/

Náhradní rukojeť

1592645

OX 63-0400

lehká verze

110

1180

400

OX E-87 E-0950

1592653

OX 64-0550

těžký design

140

1180

550

OX E-87 E-1180
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DŘEVĚNÉ HŘBETNÍ NÁSTROJE

OX 58 Zdvihák kácení
· Výkonný, efektivní a ergonomický
· Kovaný otočný hák a deska
· Robustní ocelový profil
· Protiskluzová, korková rukojeť přátelská k ruce
· Nastavitelný háček
· S úhlovou rukojetí pro lepší ergonomii
· OX 58-0800:
Použití: Jako pomůcka při kácení a k obracení do prsní výšky Ø 25 cm.
· OX 58-1200:
Použití: Jako pomocný prostředek při kácení do prsní výšky Ø 25 cm.
Pro otáčení do výšky prsou Ø 35 cm
Bezpečnostní rady:
· Zvedače kácení jsou schváleny pouze pro práci jednoho člověka
· Max. Zatížení rukojeti 150 kg
· Poškozené nebo ohnuté zvedáky musí být okamžitě vyměněny
Kód

Číslo

Známka shody

Délka

/

1592491

OX 58-0800

KWF

800

2800

1592505

OX 58-1200

KWF

1300

3600

OX 52 Ručnízměna
· Kovaný design, špičky kalené
· S protiskluzovou, ergonomicky tvarovanou korkovou rukojetí
· Rozevření čelistí 265 mm

Kód

Číslo

Známka shody

/

2231379

OX 52-0000

KWF

985

OX 53 Ručnízměna
· Kovaný design, špičky kalené
· S vysoce kvalitní dvousložkovou rukojetí vyrobenou z korku a plastu
· Protiskluzová a ergonomická
· Přednastavení prstů na stehně
· Otevření ústí 185 mm
Kód

Číslo

Známka shody

/

1609742

OX 53-0000

KWF

480
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DŘEVĚNÉ HŘBETNÍ NÁSTROJE

OX 59 Hliníkový oboustranný háček
· Ideální pro soustružení částí kmene a kmenů celých stromů
· Obzvláště vhodné pro silné dřevo
· Vyrobeno z vysoce pevné hliníkové slitiny
· S robustním ocelovým hákem pro pevné uchycení ve dřevě
· Protiskluzový díky dalšímu zakřivenému hrotu
· Funkčně spolehlivý díky vysoké stabilitě
· Bezpečné držení díky dalšímu gumovému úchytu
· Délka potrubí 1,46 m, celková délka 1,56 m
· Max. Otevření 40 cm
Kód

Číslo

Známka shody

/

1980998

OX 59-1500

KWF

4900

OX 51 Oboustranný háček
Tvar Černého lesa
· Pro otáčení a pohyb kmenů stromů
· Chrom-vanadová ocel, kovaná
· Vydutí umožňuje upravit velikost a nástroj je
vhodný pro různé průměry kulatiny
Kód

Číslo

Známka shody

Kroužek Ø

y

/

1592440

OX 51-0000

KWF

125

400

1600

OX 50 Z Viz háčky
· Pro bezpečné tažení a zvedání při zpracování malého dřeva
· Broušená špička pro pevné držení dřeva
· S protiskluzovou, ergonomicky tvarovanou korkovou rukojetí
Kód

Číslo

Známka shody

y

/

2231395

OX 50 Z-0000

KWF

210

370

OX 50 P Balicí hák
· Pro bezpečné zvedání, přepravu a umístění překližky
· Broušená špička pro pevné držení dřeva
· S protiskluzovou, ergonomicky tvarovanou korkovou rukojetí
Kód

Číslo

Známka shody

y

/

2231387

OX 50 P-0000

KWF

270

415
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SAPPIES

SAPPIES
Malý nástroj s velkým účinkem

Zámek hlavy

tvrdá syntetika

měkký plast

Sklolaminátové jádro

Nezničitelný a robustní
záda. Každý z ručních saponátů OCHSENKOPF nabízí individuální výhodu. Hliníková sappie OX 172 A je obzvláště lehká.
Ruční sapík OX 173 E s dřevěnou rukojetí je osvědčený a tradiční
model. a OX 173 K sappie s plastovou rukojetí ze skelného vlákna
je robustní. robustní verze.

Ruční pilky se používají všude tam, kde se dřevo zvedá, zvedá,
vrství nebo soustruží,zvednuté, vrstvené nebo otočené.
Pro například štípání dříví, kdy jde o to, abyste zvedli dříví. štípání
dřeva a jeho převoz na hromadu vrstev. Sappie nejen šetří energii,
ale také zmírňuje napětí.
záda ergonomickým způsobem. Tito užiteční pomocníci fungují
jako prodloužená ruka. Jakmile se kousací hrot sapíku zařízne do
dřeva, je možné ho. štípané dřevo lze zvednout, což je snadné pro
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SAPPIES

OX 173 K Ruční sappie
· Pro přesun a sběr menších kmenů stromů a kusů dřeva
· Pro ergonomický způsob práce, který je přátelský k zádům
· S 3komponentní plastovou rukojetí ze skleněných vláken:
tvrdý plast v horní části rukojeti, měkký plast v oblasti rukojeti
pro pohodlný pocit z ruky a nerozbitné jádro ze skleněných vláken
· Dodatečná ochrana hlavy
Lze kombinovat s držákem sappie OX 126-000 (strana 33).
Hlava
Kód

Číslo

Známka shody

2478099

OX 173 K-0500

KWF

380

/

/

500

930

OX 173 E & H Ruční sappie
· Pro přesun a sběr menších kmenů stromů a kusů dřeva
· Pro ergonomický způsob práce, který je přátelský k zádům
· S vysoce kvalitní rukojetí ve tvaru krávy a nohy z jasanu (č. OX 173 E-)
nebo ořechového dřeva (č. OX 173 H-)
Lze kombinovat s držákem sappie OX 126-000 (strana 33).
Hlava

/

/

Náhradní rukojeť

380

500

775

OX E-78 E-0380

KWF

600

500

1020

OX E-78 E-0600

KWF

800

500

1100

OX E-78 H-0800

Kód

Číslo

Známka shody

1592408

OX 173 E-0500

KWF

2976463

OX 173 E-0600

1949365

OX 173 H-0580

OX 172 A Hliníková rukojeť Sappie
· Pro přesun a sběr menších kmenů stromů a kusů dřeva
· Pro ergonomický způsob práce, který je přátelský k zádům
· Rukojeť z vysoce pevné hliníkové slitiny
· Speciální geometrie špičky nabízí pevné držení dřeva
· Vysoká stabilita, spolehlivé držení, extrémně lehký
· S plastovou rukojetí přátelskou k ruce,
protiskluzová díky dalším háčkům na rukojeti

/

Kód

Číslo

Známka shody

1976176

OX 172 A-0500

KWF

500

500

1976168

OX 172 A-0700

KWF

700

580

2294478

OX 172 A-0900

KWF

900

760
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SAPPIES

OX 172 SCH Hliníková rukojeť Sappie
S ostřím
· Pro přesun a sběr menších kmenů stromů a kusů dřeva
· S přídavným břitem na zadní straně pro rychlé řezání dřevěných vláken
· Díky své dvojí funkci se z ručního appheinu stává jednou sekerou sekera,
která tak během práce nahradí další nástroj
· Pro ergonomický způsob práce, který je přátelský k zádům
· Rukojeť z vysoce pevné hliníkové slitiny
· Speciální geometrie špičky nabízí pevné držení dřeva
· Vysoká stabilita, spolehlivé držení, extrémně lehký
· S plastovou rukojetí přátelskou k ruce,
protiskluzová díky dalším háčkům na rukojeti
/

Kód

Číslo

2937476

OX 172 SCH-0500

500

560

OX 171 E Sappie
Tyrolský tvar, ozubený
· Pro pohyb a tažení kmenů stromů
· Pro lepší držení zmrzlého dřeva s dalšími zuby
· S vysoce kvalitní rukojetí z jasanového dřeva
Hlava
Kód

Číslo

1592351

OX 171 E-1102

1592386

OX 171 E-1302
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/

/

Náhradní rukojeť

1100

1100

2100

OX E-76 E-1100

1100

1300

2300

OX E-76 E-1100

PÉČE O KULTURU

OX 70 E & H Kulturní cyklus
· K vyřezávání a odstraňování menších rostlin,
např. B. Keře, křoviny, malé větve
· Kovaný design
· S dalším břitem
· S vysoce kvalitní rukojetí z jasanu (OX 70 E-)
nebo ořechového dřeva (OX 70 H-)

Kód

Číslo

Verze

Známka
shody

1592106

OX 70 E-0901

pro obouruční použití

KWF

1592122

OX 70 H-0905

pro jednoruční použití

KWF

Hlava

Náhradní
rukojeť

/

/

900

900

1600

OX E-90
E-0900

450

900

1300

OX E-98
H-0450

OX 252 K Švýcarský Gertel
· Optimální pomocník při údržbě mladých porostů a
při odstraňování menších rostlin
· Čepel z kalené tepelně zpracovatelné oceli C45
· 2komponentní rukojeť v moderním designu
· Měkký plast v oblasti úchopu pro pohodlný pocit
z ruky a protiskluzovou práci

Kód

Číslo

Střih y

y

/

2717883

OX 252 K-0500

295

465

640

OX 252 T Taška pro švýcarského Gertela
· Praktická taška pro bezpečnou přepravu a skladování
· Vhodné pro švýcarský Gertel č. OX 252
· Se zapínáním na patent pro rychlé zavírání a poutkem na opasek
· Vyrobeno z robustního, snadno čistitelného polyesteru

Kód

Číslo

/

2794012

OX 252 T-0000

165
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

OX 125-0000 Profesionální lesní pás
· Opasek z pravé kůže s robustními dvojitými otvory
· Stabilizační polstrování v oblasti dolní části zad, tedy vyvážené rozložení
hmotnosti, stabilní držení a maximální pohodlí
· Děrovaný vnitřek čalounění pro optimální cirkulaci vzduchu
· Šířka pásu cca 45 mm, maximální šířka polstrování zad 130 mm
· Odnímatelné čalounění, kožený opasek lze použít také jednotlivě
· Pro velikosti pasu od 80 do 120 cm
Kód

Číslo

/

2907054

OX 125-0000

440

OX 126-0000 Držák sappie
· Praktický držák pro ruční č. OX 173
· Pro rychlé skladování během práce a pro bezpečnou přepravu
· Štěňata se snadno zacvaknou pomocí západky
· Vyrobeno z robustního, snadno čistitelného polyesteru
· Držák nástroje vyrobený z nerezové oceli se houpá do stran

Kód

Číslo

Výška

Široký

/

2646978

OX 126-0000

160

105

140

OX 127-0000 Klínová kapsa
· K okamžitému uložení hliníkových a plastových klínů na opasku
· 2 velké přihrádky poskytují bezpečné držení pro 2 klíny. Alternativně lze
v zadní kapse nosit balicí kleště OCHSENKOPF nebo tažný hák
· Lze kombinovat také se širokými pásy díky velkému poutku na opasek
· Vyrobeno z robustního, snadno čistitelného polyesteru

Kód

Číslo

Výška

Široký

/

2821095

OX 127-0000

320

140

160
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

OX 129-0000 Držák měřicí pásky
· Pro lesní svinovací metry
· Dva kroužky pro zavěšení metru
· Je zabráněno poškození oděvu od bodu háku
· Lze kombinovat také se širokými pásy díky širokému poutku na opasek
· Vyrobeno z robustního, snadno čistitelného polyesteru

Kód

Číslo

Výška

Široký

Hluboké

/

3086542

OX 129-0000

255

155

5

110

OX 128-0000 Sprej se může chvět
· Pro okamžité skladování sprejů na opasku
· Obzvláště vhodný pro lesní značkovací barvy nebo uzávěry
na rány stromů v tubách
· Vyrobeno z robustního, snadno čistitelného polyesteru

Kód

Číslo

Výška

Široký

Hluboké

/

3026833

OX 128-0000

275

115

80

114

OX 80 Trhací hák (Rozrývač stromů)
· Trvalé značení dřeva bez chemikálií
· Škrábání škůdců, kteří sedí pod kůrou, a lehké choroby stromů
· Praktický tvar kapesního nože, skládací
· Čepel z nerezové oceli, tvrzená

Kód

Číslo

Délka čepele

y

/

3069044

OX 80

85

190

0,100
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TESAŘSKÉ NÁŘADÍ

TESAŘSKÉ
NÁŘADÍ
OX 410 Špičatá sekera
· Pro zpracování dřevěných povrchů, např. B. dřevěné trámy
· Chrom-vanadová ocel
· Jemně leštěné břity
Kód

Číslo

Verze

Střih y

y

/

1592874

OX 410-4500

tříbřitý, s bočními úkosy

45

450

1150

OX 350 - OX 355 Dexel
· Pro vyhloubení např. B. z kmenů stromů
· Jemně leštěný okraj
· Dodávka neobsahuje rukojeť

Kód

Číslo

Označení

Střih y

/

Náhradní rukojeť

1592890

OX 350-0850

Flatdexel 85 mm

85

1150

OX E-91 E-0800

800

1592912

OX 355-0700

Hollowdexel 70 mm

70

1150

OX E-91 E-0800

800

OX 370 Draw / Wagnerův nůž
· K odizolování dřevěných trámů
· S nýtovanými modrými brožurami
· Jemně leštěný okraj
Kód

Číslo

Šířka břitu

Délka řezné hrany

/

1593048

OX 370-2500

35

250

500

35

TESAŘSKÉ NÁŘADÍ

OX 375 Nakreslete nůž
rovné lehké provedení
· K odizolování dřevěných trámů
· S nýtovanými černými brožurami

Číslo

Šířka břitu

Délka řezné hrany

/

1593056

OX 375-2250

35

225

400

1593064

OX 375-2500

35

250

450

Kód

OX 345 H Tesařská sekera
· S kovaným drápem na nehty
· Oboustranný břit, jemně leštěný
· S vysoce kvalitním, rovným držadlem ve tvaru
kravské nohy z ořechového dřeva

Kód

Číslo

1593005

OX 345 H-1102

Náhradní rukojeť
1100
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120

380

1400

OX E-83 H-0390

PÉČE A BEZPEČNOST

OX 33-0200 Broušení a honování kamene
· Kombinovaný brusný kámen a brousek z karbidu křemíku se zaoblenými hranami
· Materiál je jedním z nejtvrdších a nejlepších brusiv a je ideální pro nástroje s
převážně plochými břity, jako jsou sekery, sekery, dláta a nože
· Jedna strana s hrubým kamenem (120) pro rychlé broušení
· Jedna strana s jemným zrnem (320) pro jemné broušení nebo honování
Aplikace:
· S tenkým olejem pro jemný povrch
· S ropou pro normální povrchovou úpravu
· S vodou pro hrubší povrch
· Suchý pro obzvláště silné otěru

Kód

Číslo

Délka

Široký

Výška

/

1785419

OX 33-0200

125

50

20

200

OX E-123 Montážní sada
3dílná
· Skládá se ze 2 kruhových a 1 dřevěného klínu
Kód

Číslo

/

Označení

1593897

OX E-123-0150

Upevňovací sada pro náramky + sekery, 3 ks (2 kroužkové klíny, 1 dřevěný klín)

8

1997238

OX E-123-0125

Upevňovací sada pro štípací kladiva, 3 ks (2 kroužkové klíny, 1 dřevěný klín)

12

1593889

OX E-123-0100

Upevňovací sada pro osy, 3 ks (2 kroužkové klíny, 1 dřevěný klín)

12

1693867

OX E-123-0200

Upevňovací sada pro těžké sekery, 3 ks (2 kroužkové klíny, 1 dřevěný klín)

12

Tipy pro přebroušení břitu:
Tupé břity mohou být lze opět
"naostřit" přebroušením. nabroušené.
Pomáhá brusný kámen.

Během procesu mletí že původní
tvar tvar břitu je vždy zachován.
Nejprve spusťte hrubou stranu kámen přes
řeznou hranu v kruhovém špičkové řešení.
"Finální" leštění je dosaženo pomocí jemné
zrnitosti.
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JV závislosti na přídavném abrazivu,
z. např. olej nebo voda, různé lze
dosáhnout různých výsledků broušení
dosaženo lze dosáhnout.

PÉČE A BEZPEČNOST

POZNÁMKY K
VAŠE BEZPEČNOST
Obecné
Bezpečnostní pokyny

Péče a
Pokyny pro skladování

· Nikdy neudeřte ocelí o ocel (např. kladivem nebo sekerou) proti
sekerám). Ocelové klíny se proto mohou zatloukat pouze
vhodným nástrojem. kladivo z tvrdého dřeva nebo plastu. údery
kladivem na ocel mohou způsobit, že se materiál rozštípne a a
způsobit vážné nehody.
· Při zarážení hliníkových a plastových klínů používejte pouze
vhodné nástroje, např. používejte pouze vhodné nářadí, například
štípací kladivo. Pouze toto nářadí je vhodné pro zarážení klínů
díky své určené k trvalému zatloukání klínů.
· Používejte nářadí pouze k určenému účelu Příklad: Zneužití
sekery jako kladiva není její zamýšlené použití. jeho zamýšlené
použití.
· Před každým použitím je nutné nářadí zkontrolovat. Hlava ani rukojeť nesmí být prasklá ani poškozená. poškození hlavy a rukojeti.
Rukojeť musí být pevně připojené k hlavě.
· Používejte vhodný ochranný oděv, např. ochranné brýle, rukavice
a bezpečnostní obuv.
· Nářadí nepoužívejte jako páku do strany.
· Používejte pouze originální náhradní rukojeti a náhradní klíny.
Aby bylo zajištěno těsné, a tedy bezpečné spojení mezi hlavy a
rukojeti, musí být jejich rozměry vzájemně sladěny. být vzájemně
sladěny.

· Správná péče o nářadí prodlouží life v souladu s tím. Proto ji vždy
ukládejte vždy je správně uložte.
· Skladování na příliš suchém vzduchu způsobuje
vysychání rukojeti rychle vyschnout.
· Příliš vlhké skladování způsobuje, že dřevěná rukojeť bobtná a a
dlouhodobě poškozují vlákna dřevěné rukojeti.
· Při delším skladování lze břit chránit pomocí chránit břit před
korozí nanesením trochy oleje nebo maziva.
· Tupé řezné hrany lze opět "nabrousit" pomocí lze opět nabrousit.
· Vždy se ujistěte, že je nářadí v bezvadném stavu. je v perfektním
stavu.
· Břit by měl být chráněn být chráněny vhodným krytem nože.
· Vyschlá a volně přiléhající rukojeť představuje bezpečnostní riziko
a měly by být okamžitě vyměněny okamžitě vyměnit za novou
originální rukojeť.

Bezpečnostní pokyny
pro klíny
· Na nárazové desce hliníkových klínů se může vytvořit otřep po na
úderové desce hliníkových klínů se může vytvořit otřep. Ta může
být ostrá a musí být odstranit, např. broušením.
· K zatloukání hliníkových a plastových klínů používejte pouze
vhodné nástroje, například štípací kladivo. používejte pouze
vhodné nástroje, například štípací kladivo. Pouze tento nástroj je
díky své speciálně navržené konstrukci trvale. pro trvalé vjíždění
klínů.
· Nikdy neútočte "ocel na ocel": To může vést k odštěpení materiálu. a způsobit vážné nehody. Ocelové klíny ocelové klíny s
kladivem z tvrdého dřeva nebo plastu. kladivo.
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23
Otisk a
Obecné informace
Celkový koncept:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

Tento katalog nahrazuje všechna předchozí vydání. Fotografie a
technické specifikace odpovídají současnému stavu.
V průběhu zdokonalování a přizpůsobování se stavu techniky
Vyhrazujeme si právo na změny vzhledu, rozměry (vždy v "mm",
pokud není uvedeno jinak), hmotnosti a vlastností, jakož i výkonu.
To neznamená, že To neznamená žádný nárok na opravu nebo
následnou opravu. dodané produkty. Vymazání lze provést kdykoli
kdykoli, aniž by vznikl právní nárok. vzniknout.

T +49 2191 596 - 0
F +49 2191 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com
Brands of the GEDORE Group
gedore.com · OCHSENKOPF.com

Veškeré pokyny k používání a bezpečnosti jsou nezávazné.
Nenahrazují žádné právní předpisy ani předpisy obchodních
sdružení předpisy.

© Copyright by GEDORE Remscheid

Za tiskové chyby neneseme žádnou odpovědnost. Součástí
dodávky nejsou žádné dekorace.

Tento katalog byl vytištěn na recyklovatelných a
bělený papír bez chlóru.

K přetiskům, včetně výňatků, je třeba předchozího písemného
souhlasu společnosti písemný souhlas společnosti GEDORE.
Všechna práva vyhrazeno po celém světě.
Odkazujeme na naše stávající rámcové a podmíněné smlouvy
jakož i na naše dodací a platební podmínky.
na www.gedore.com / otisk
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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
Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999
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
torque-solutions@gedore.com
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
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

www.ochsenkopf.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

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

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

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr
GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

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