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Paralelní svěráky
S přikovanými a vytvrzenými upínacími čelistmi na trubky 
pod paralelními upínacím čelistmi, kované z oceli
n	Nerozbitné
n	Chráněné, robustní vřeteno s trapézovitým závitem
n	Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení
n	S kovacím nástavcem pro rovnací a pěchovací práce

  Šířka Šířka Šířka     
 čelistí upnutí upnutí pro trubky pro trubky   
 mm mm mm coule mm  Obj.č.

120 125 65 3/8 - 1.1/2“ 16 - 55  8,7 070705X
140 150 80  3/4 -       2“ 27 - 70 15,6 070735X

Trubkové svěráky
Sklopné, se samočinným uzavíracím hákem, horní upínací čelist 
a spodní opěrná čelist frézovány a kaleny, robustní vřeteno s lehkým 
chodem, odolný nátěr epoxidového prášku
n	Bezpečné uchycení: uložení trubek a pohyblivá horní upínací čelist

 
Pro trubky / coule pro trubky / mm  Obj.č.

1/8 - 2“ 10 -   60  3,7 70710
Náhradní čelisti (Obsah: 3 ks)   0,2 70670
1/8 - 3“ 10 -   89  7,9 70712
Náhradní čelisti  (Obsah: 3 ks)   0,2 70672
1/8 - 4“ 10 - 114 11,7 70711
Náhradní čelisti  (Obsah: 3 ks)   0,2 70671

Řetězové trubkové svěráky
Robustní, masivní provedení s oporou ve tvaru V, 
ohýbací zařízení a trubkové uložení, upínací čelisti odolné 
proti opotřebení, kované a kalené, robustní upínací řetěz, 
rychlouzávěr pákou excentru a napínacím šroubem,  
jednoduché nastavení na jiný průměr trubky, odolný nátěr 
z epoxidového prášku
n	Trubkové uložení ve tvaru V s ozubením a vloženou  
 lamelou zabraňuje průhybu při upnutí 
n	Vyměnitelné čelisti

 
Pro trubky / coule pro trubky / mm  Obj.č.

1/8 - 2.1/2“ 10 -   76 3,8 70713
Náhradní čelist  0,7 70734
Náhradní řetěz  0,5 70731
1/8 - 4“ 10 - 114 6,2 70714
Náhradní čelist  0,8 70721
Náhradní řetěz  0,6 70732
1/8 - 6“ 10 - 165 9,3 70715
Náhradní čelist  0,9 70722
Náhradní řetěz  1,3 70733

Upínací dílenský stůl ROBOY® 
Pro opravárenské a servisní práce v terénu
n	Přenosný, snadno ovladatelný a praktický, malý dílenský stůl  
    s minimálními rozměry
n	Díky upevnění k rámu dveří nebo volné zdi šetří místo.  
    Zamezuje poškození podlahy
n	Přítlačné desky obloženy gumou, která slouží jako ochrana  
    před poškozením
n	Vřeteno s trapézovým závitem umožňuje rychlé nastavení
n	S výškově nastavitelnou opěrnou trubkou pro dodatečnou  
    stabilitu 

Označení Míry / mm kg g Obj.č.

ROBOY® 650 x 400 14,9 70700

Otvory pro paralelní svěrák (obj.č. 070705X) a otočný 
talíř nejsou obsaženy v dodávce
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Ruční nářadí
Svěráky


