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De två ledande tyska hammartillverkarna,
HALDER och PICARD, har slagit sig ihop och
kombinerat sina styrkor för att erbjuda det
bredaste utbudet av hammare som finns på
marknaden.
HALDER är Europas största tillverkare av
högkvalitativa hammare som har mjuka backar och som är stötabsorberande. Sedan
1857 har PICARD utvecklat sitt unika sortiment med över 700 modeller av av slående
kvalitetsverktyg.
Tillsammans bildar HALDERs och PICARD’s
oslagbara kvalitet och sortiment ett kraftfullt
team. Kontakta oss idag för att se hur vi kan
hjälpa till!

Alla slitdelar kan enkelt bytas ut
när som helst
Utbytbara backar med olika
grader av hårdhet möjliggör enskild
anpassning till arbetsstycket
Höljen av gjutjärn, aluminium eller
förstärkt gjutjärn
Trä- eller glasfiberhandtag av hög
kvalitet

BACKAR
UTBYTBARA
Från mjuk-mjuk till förödande hårt – åtta backar av högklassigt
material ger rätt grad av hårdhet för varje uppgift.

→ TPE-MJUK
mjuk / lämnar inga avtryck
hårdhet

→ PLAST
hård / olje- och-fettresistent
hårdhet

→ GUMMIKOMPOSITION
medelhård / slagdämpning
luktfri / låg-slitage
hårdhet

→ NYLON
vit / hård / mycket slittålig
ingen urflisning (även vid temperaturer under noll)
olje- och fettresistent / bullerdämpande
mycket hög effekt
hårdhet

→ TPE-MELLAN
medelhård /lämnar inga avtryck
hårdhet

→ MJUK METALL
hård / värmetålig
hårdhet

→ SUPERPLAST
medelhård / mycket hållbar
slitagebeständig
hårdhet

→ KOPPAR
med plasthylsa / hård
hårdhet

COLLECTION

SIMPLEX MJUK HAMMARE

SIMPLEX MJUK HAMMARE

Den oumbärliga

Grov men hjärtlig
Användning:
Och landskapsarkitektur, stenläggning, trottoarstenssättning,
staketbygge, byggnadsställningskonstruktion, tältkonstruktion,
takramsarbete

→
→
→
→

Användning:
anläggningskonstruktion, plåtarbete, underhåll, bilverkstad
och översyn

→
→
→
→
→

Alla delar är utbytbara
Trähandtag av hög kvalitet
Robust och extremt slitstarkt gjutjärnshus
2 olika backar:
· Gummikomposition (svart, medelhård, slagdämpning, luktfri, lågt slitage)
· Superplast: vit, medelhård, mycket slitstark, slitsäker

Alla delar är utbytbara
Hög slagstyrka (på grund av ytterligare ökning av vikt)
Hög stabilitet (förstärkt hölje av gjutjärn, handtag av glasfiber)
Ersätter konventionella koppar- och blyhammare
2 olika backar:
· Koppar (hård)
· Mjuk metall (silver, hård, värmebeständig)

HF Art.nr

[mm]

[g]

[mm]

HF Art.nr

[mm]

[g]

[mm]

3027.060

60

1.510

370

3749.040

40

1.195

330

SIMPLEX MJUK HAMMARE

BASEPLEX MJUK HAMMARE

Klassikern

Den universella
Användning:
Monterings- och reparationsarbeten, underhållsarbeten,
snickeriarbeten

Användning:
Mångsidig hammare för regelbunden användning inom industri,
hantverk, fritid och hobby

→
→
→
→

→ Högkvalitativ zinkgjuten grundkropp med stötdämpande handtag
→ Trähandtag ergonomiskt, lackat
→ Utbytbara backar:

Alla delar är utbytbara
Trähandtag av hög kvalitet
Robust och extremt slitstarkt gjutjärnshus
2 olika backar:
· Gummikomposition (svart, medelhård, slagdämpning, luktfri, lågt slitage)
· Plast (röd, hård, olje- och fettresistent)

· Cellulosaacetat (röd, hård, olje- och fettresistent)
· Nylon (vit, hård, slittålig, ingen flisning)

HF Art.nr

[mm]

[g]

[mm]

HF Art.nr

[mm]

[g]

[mm]

3026.040

40

640

325

3968.030

30

360

280
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SUPERCRAFT STÖTABSORBERANADE HAMMARE

SECURAL STÖTABSORBERANADE HAMMARE

Den robuste

Specialisten för hörn och kanter

Användning:
Aluminiumfönster och dörrkonstruktion, gipskonstruktion,
möbelmontering, snickeriarbeten, plåtarbeten, positionering och
justering av arbetsstycken, reparationsarbeten, trä- och laminatgolv

Användning:
Positionering och sammanfogning av arbetsstycken, plåtarbeten,
montering av vassa arbetsstycken, monterings- och reparationsarbeten inom fordons- och lastbilssektorn, byggnadsställningskonstruktion, uträtningsarbeten, bostadsmontering, anläggningskonstruktion, underhållsarbete

→
→
→
→

→ Studsfri, kraftfull
→ Brytsäkert stålrörshandtag och ergonomiskt, halkskyddsgrepp
→ Utbytbara backar av hård strängsprutad nylon

Specialisten för hörn och kanter
Maximal studsfri dämpning
Absolut okrossbar anslutning
Utbytbara backar av polyuretan: rektangulär, medelhård,
bullerdämpande, slagdämpning, slittålig HF Art.

Ingen flisning (även vid temperaturer under noll), kommer inte att
spricka
HF Art.nr

[mm]

[g]

[mm]

HF Art.nr

Length x Width
[mm]

[g]

[mm]

3377.040

40

750

315

3380.040

30 x 40

680

300

3377.050

50

1.000

325

3380.045

30 x 45

1.000

310

BLACKCRAFT HAMMARE
MED MJUKA SLAG ELLER MJUKA BACKAR

SUPERCRAFT STÖTABSORBERANDE SLÄGGA
Den kraftfullaste

Den säkre

Användning:
Konstruktion, stålkonstruktion, monteruppbyggnad, betongformsättning, byggnadsställningskonstruktion, tältkonstruktion,
staketkonstruktion, drivande metallkilar och insatser, uträtningsarbeten, underhållsarbete

Användning:
Monterings- och reparationsarbeten inom fordons- och lastbilssektorn, bil-kaross, borttagning av bucklor, positionering och justering av
arbetsstycken, plattningsarbeten, plåtbearbetning, underhållsarbete,
arbete på komponenter med känsliga ytor

→
→
→
→

→
→
→
→
→

Studsfri, kraftfull
Vibrationsreducerande hickoryskaft
Ingen utspridning eller splitter när man träffar stålpålar eller stift
Utbytbara backar av hård strängsprutad nylon:
Ingen flisning (även vid temperaturer under noll), kommer inte att spricka)

Studsfri, kraftfull
Helmantlad med polyuretan -överdrag
Förhindrar repor samt gnistbildning
Helt robotsvetsad
Med ergonomiskt, halkskydd och brytsäkert stålrörshandtag

HF Art.nr

[mm]

[g]

[mm]

HF Art.nr

[mm]

[g]

[mm]

3366.081

80

4.410

880

3379.060

60

1.300

315
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SIMPLEX KLYVYXA

MAGNETISK HÅLLARE

Yxa och hammare i ett

Enkel upphängning
Användning:
Perfekt för att klyva furuträ/barrträ, lätt kilarbete
slående av kilar och träpålar

Användning:
Enkel infästning / upphängning av tryckluftspistoler, kablar,
tejp, kläder och andra redskap

→
→
→
→
→

→ Enorm hållkraft tack vare neodymmagneter
→ Enkel upphängning av tryckluftsslangar, bandrullar, kablar och kläder
→ Gummiinfattad magnet förhindrar repor och är resistent mot olja

Klyvyxa och mjukhammare i ett
Yxblad droppsmidda och härdade, slipade och polerade
Solitt handtagsskydd
Back tillverkad av superplast
Alla delar är utbytbara

HF Art.nr

[mm]

[mm]

[g]

[mm]

HF Art.nr

färg

[mm]

[g]

[mm]

3007.750

50

100

2.840

765

3688.003

black

75

250

100

HANDYXA

En kär vän i skogen
Användning:
För klyvning av mindre stockar och tändved, för slipning av trästavar,
grovsnideri, användbart utomhusverktyg för campare, jägare

→
→
→
→
→

Inklusive bältesväska av läder med hög kvalitet som tjänar som skärskydd.
Robust design i helmetall tillverkad av specialvärmebehandlat stål
Smidd i ett stycke
Blad som är försiktigt härdats och slipats till skärpa
Handgjort läderhandtag med halkskydd

HF Art.nr

[g]

[mm]

[mm]

3555.370

1.000

90

370

ANVÄNDNING

FASTENAL COLLECTION

COLLECTION

01

SECUTEC® :
MED SÄKERHETSSYSTEMET

02

PENHAMMARE SecuTec®
Den med säkerhetssystemet
03

04

Användning:
Säkerhet på verkstaden, inom industriell tillverkning och på byggarbetsplatser genom säkerhetssystem med den patenterade kilskruven.

05

TRÄSKAFTSHAMMARE/SECUTEC®
SecuTec®-hammare ger högsta möjliga säkerhet
inom träskaftshammare. Långfibrigt hickoryträ,
ett robust skaft och en skyddad kilskruv (DE-GM
20 2012 001 634.2) ger ett enastående skydd
mot hammarhuvuden som lossnar och skaftbrott.
Därtill kommer de ergonomiska fördelarna
med det vibrationsdämpande hickoryskaftet i
kombination med exklusiv stålkvalitet och maximal säkerhet – en typisk kvalitetsprodukt från
PICARD.

→
→
→
→
→
→
→
→

Tysk form
Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
Slipad ban och pen, med starka kanter.
Säker anslutning mellan huvud och skaft av patenterad SecuTec® kilbult
Härdad skaftskyddshylsa
Dubbelt välvt hickoryskaft
DIN 1041

06

HF Art.nr

[g]

[in]

0001202-0300

300

300

6

0001202-0500

500

320

6

0001202-0800

800

350

6

SLÄGGA SecuTec®

Den med säkerhetssystemet

→ 01_Huvud
Sänksmitt av PICARD:s specialstål och därigenom mer seghärdat än DIN-standarden specificerar. Härdat och svartlackerat.
Säkerhetssystem utan utstickande komponenter.

→ 04_Ban
Sfäriskt finslipad med hållbar kantprofil gör det möjligt att arbeta
på ett säkert sätt utan avbrott, även om man träffar hårda kanter
eller träffar snett.

→ 02_Kilskruv
Ringbrickan, brickhuvudet och skruvgängan är sammansatta
till en enda komponent. Detta minimerar toleranserna och ökar
stabiliteten. Kilskruvens diameter är större än DIN-öglans. Denna
enkla men geniala lösning förhindrar att hammarhuvudet slungas
iväg.

→ 05_Skaftskyddshylsa
Formbunden hylsa som sitter över skaftet utan utskjutande
kanter. Hylsan är tillverkad av stål och skyddar skaftet effektivt
vid felträffar. Den omslutande stabiliseringsdelen under hammarhuvudet ger fogen mellan huvudet och skaftet extra skydd vid
hävstångseffekter.

→ 03_Pen
Finslipad och härdad. Med hjälp av specialstål och mer än 150
års produktionserfarenhet, behåller penen sin form även vid lång
och intensiv användning.

→ 06_Hickoryskaft
Tre till fyra gånger högre belastningssäkerhet än standardskaft
av ask, eftersom det långfibriga träet håller ihop skaftet även
vid skador eller brott. Vibrationsdämpande, extremt böjbart och
hållbart.

Användning:
Låssmeder, rörmokare. Säkerhet på verkstaden, inom industriell
tillverkning och på byggarbetsplatser genom säkerhetssystem med
den patenterade kilskruven.

→ Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
→ Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
→ Säker koppling mellan huvud och skaft genom patenterad SecuTec®→
→
→
→

HF Art.nr

kilskruv
Härdad skaftskyddshylsa
Slipad ban, med starka kanter.
Dubbelt välvt hickoryskaft
Huvud enligt DIN 6475

[g]

[in]

0004302-1250

1.250

270

6

0004302-1500

1.500

280

6

FASTENAL COLLECTION
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KLOHAMMARE
HELT I STÅL

KLOHAMMARE
HELT I STÅL

Användning:
Montörer, snickare / takläggare, rörmokare

Användning:
Montörer, snickare / takläggare, rörmokare

→ Amerikansk form
→ Blankslipat huvud, lackat, korrosionsskyddat
→ Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och

→ Blankslipat huvud, lackat, korrosionsskyddat
→ Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och

→
→
→
→
→

tempererat
Med spikutdragare
Rund nacke och runt huvud, klockmönstrad
Smitt skaft helt i stål
Med läderhandtag
Plattor av kärnläder som sitter vridstyvt

→
→
→
→
→
→
→

MEJSELHAMMARE
Två verktyg i ett

→
→
→
→
→

tempererat
Med magnetisk hållare för spikar
Smitt skaft helt i stål
Med läderhandtag
Plattor av kärnläder som sitter vridstyvt
GS-kontrollerad säkerhet
VPA Excellent
DIN 7239

HF Art.nr

[g]

[in]

0079100-16

890

315

4

HF Art.nr

[g]

[in]

0079100-20

960

322

4

0079000

950

317

6

KLOHAMMARE

Användning:
Montörer, snickare / takläggare, rörmokare

Användning:
Montörer, snickare / takläggare, rörmokare

→ Amerikansk form
→ Blankslipat huvud, lackat, korrosionsskyddat
→ Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat

→ Ett omsorgsfullt utformat, smitt hammarhuvud som sitter

HF Art.nr

[g]

[in]

0030490-600

600

250

6

BRÄCKJÄRN BlackGiant®
Perfekt formad. Extremt stark

stenhårt på ett heldraget rör av specialstål

och tempererat

[g]

[in]

1.000

347

→
→
→
→
→
→
→
→
→

→ Amerikansk form
→ Blankslipat huvud, lackat, korrosionsskyddat
→ Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat

→ Med magnetisk spikhållare
→ Kraftig dubbelklo
→ Smitt skaft helt i stål
→ Med läderhandtag
→ Plattor av kärnläder som sitter vridstyvt

0079500-22

Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tempererat
Kombinerad hammare och mejsel
C45 stålrörsskaft
Tvåkomponentshandtag, ergonomiskt och vibrationsdämpat

Användning:
Kraftig kofot, för murare, byggare, stenhuggare möbelsnickare,
mekaniker, rörmokare, stenmontör, takläggare, trädgårdsarbete
och landskapsplanering

RIP-HAMMARE
HELT I STÅL

HF Art.nr

Användning:
Perfekt att slå spår med eller riva puts, även på ställen som är svåra
att komma åt. Du slipper tidsödande verktygsbyten. Stensättare,
murare, stenhuggare

→
→
→
→
→

6

och wwtempererat
Hög ögla = långt skaftfäste i hammarhuvudet
Med spikutdragare
Åttakantig hals, runt slaghuvud
Stålrörsskaft av krommolybden
Enkomponentshandtag, traditionellt

Praktiskt, extra stabilt och kraftigt utförande
Partiell härdning och temperering
Smidd av ett stycke, slitstarkt och robust
Bred kontaktyta reducerar oönskade skador
Ruggad beläggning förhindrar att man slinter
Över 55 % mer kraft vid jämförbar hävkraft
Maximal hävkraft på grund av att huvudet är vinklat i 90°
Konvext huvud underlättar arbete i trånga utrymmen
Den dubbla T-profilen gör den viktoptimerad, extremt stark och robust

HF Art.nr

[g]

[mm]

0004690-030

578

300

1

0004690-061

1.848

610

1

0004690-093

2.766

930

1

0004690-121

3.600

1210

1

5.692

987

HF Art.nr

[g]

[in]

0029200-16

450

320

6

Set: 1 x 300 mm, 1 x 610 mm, 1 x 930 mm

0029200-20

560

290

6

0004690-999

FASTENAL COLLECTION
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PLATTJÄRN BLACKGIANT®
BRÄCKJÄRN
Användning:
Kraftig kofot, för murare, byggare, stenhuggare,
snickare, möbelsnickare. mekaniker, rörmokare,
skiffermontör takläggare, trädgårdsskötsel och
landskapsarkitektur

→
→
→
→
→
→

Praktiskt, extra stabilt och kraftigt utförande
Partiell härdning och temperering
Smidda från ett stycke, slitstarkt och robust
Båda ändar är finpolerade för exakt arbete inom alla
användningsområden
Med spiklyftare för att få loss små spikar och spikar
som sitter djupt
Stansad spikdragare för att enkelt avlägsna
svårborttagna spikar

PLATTSÄTTNINGSHAMMARE

GLASMÄSTARHAMMARE

Användning:
PICARDs plattsättningshammare med pen med tvärpen
för finputsning vid plattsättning, är till för tapetserare,
dekoratörer, plattsättare

Användning:
PICARDs glasmästarhammare kan lätt slå i trådspik när
man fäster glasramar eller baksidorna av bildramar.

→
→
→
→

Av specialstål
Med tvärpen
Huvudet och skaftet är fastsatta med ringkil
Askskaft

HF Art.nr

[g]

[in]

0004699-001 Flat-Bar

163

175

1

HF Art.nr

[g]

[in]

0004699-002 Utility-Bar

296

250

1

0008301

80

300

MONTERINGSOCH LYFTJÄRN
Användning:
PICARDs monterings- och lyftjärn är genomhärdat för
säker användning i handel och industri. Extra bred kantyta på 50 mm för tegelläggare,, byggare, stenhuggare,
snickare, möbelsnickare, skiffermontör, takläggare

→ Praktiskt, extra stabilt och kraftigt utförande
→ 50 mm skär
→ Genomgående härdning och temperering

SLÄGGA

STENSLÄGGA

Användning:
PICARDs slägga med extremt robust och nästan oförstörbart fullfiberhandtag för mekaniker och rörmokare

Användning:
PICARDs stenslägga för användning inom trädgårdsskötsel och landskapsarkitektur med vertikal kant,
svängt ansikte, skarpa kanter och långa handtag för
tegelläggare, byggare, stenhuggare

→ Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
→ Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och
→
→
→
→
→

tempererat
Stark förbindning mellan huvud och skaft genom tvåkomponentslim
Nästan oförstörbart skaft helt i glasfiber
Slipad ban, med starka kanter.
Plasthandtag
Huvud enligt DIN 6475

HF Art.nr
HF Art.nr
0004681-50

[g]

[in]

1.850

500

1

6

tempererat
Huvudet och skaftet är fastsatta med ringkil
Slipad ban, med starka kanter.
Med ovalt hål
Lätt välvd ban
Med vassa kanter
Dubbelt välvt askskaft

[g]

[in]

0032400-03-90

3.000

900

1

HF Art.nr

0032400-05-90

5.000

900

1

0005991-1250

HF Art.nr

[g]

[in]

0021401

170

325

6

STENLÄGGNINGSHAMMARE

→ Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
→ Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och
→
→
→
→
→
→

→ Fint, blankt huvud
→ Huvudet och skaftet är fastsatta med ringkil
→ Askskaft

[g]

[in]

1250

270

Användning:
PICARDs stenläggningshammare för stenläggningsarbete, Berlinform med kort handtag för tegelläggare,
byggare, stenhuggare

→ Berlinform
→ Huvud med svart pulverlackering, korrosionsskyddat
→ Av legerat PICARD specialstål, omsorgsfullt härdat och tem→
→

pererat
Huvudet och skaftet är fastsatta med ringkil
Askskaft

HF Art.nr
6

0006801-1500

[g]

[in]

1500

180

1

