SUPERCRAFT hammare
Huvudet på SUPERCRAFT hammaren innehåller stålkulor.
Detta innebär att när arbetsstycket träffas, överförs energin av slaget med en liten fördröjning.
Den reducerade återhämtning gör att stöt energin absorberas, vilket resulterar i extremt
kraftfull effekt utan vibrationer som är mycket lättare på lederna.
Dessutom, en fördel jämfört med hammare av stål är den reducerade ljudnivå.
För positionering och sammanfogning av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter,
riktningsarbete, anläggningskonstruktion, underhåll, reparationer, montering och reparationer inom
bil och lastbilssektorn, plåtbearbetning. Helt robotsvetsad, robust pulverlack, maximal soliditet i slagen
tillverkade av speciell nylon med utmärkt kvalitet och mycket hög slitstyrka, slag utbytbara.
HF Art.nr.
3377.040
3377.050

Benämning
SUPERCRAFT hammare Ø 40
SUPERCRAFT hammare Ø 50

Längd
Vikt EAN
305 mm 0,805 g 4030618301707
315 mm 1,15 kg 4030618301721
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1
1

Baspris
se prislista
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1
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1
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Förp.
1
1
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se prislista
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SUPERCRAFT slägga NYHET
Huvudet på SUPERCRAFT hammaren innehåller stålkulor.
Detta innebär att när arbetsstycket träffas, överförs energin av slaget med en liten fördröjning.
Den reducerade återhämtning gör att stöt energin absorberas, vilket resulterar i extremt
kraftfull effekt utan vibrationer som är mycket lättare på lederna.
Dessutom, en fördel jämfört med hammare av stål är den reducerade ljudnivå.
För hallkonstruktion, stålkonstruktion, monterkonstruktion, betongformar, byggnadsställning konstruktion,
tältkonstruktion, staketkonstruktion, driva in metall kilar och stolpar, riktningsarbete och underhållsarbete.
Helt robotsvetsad, robust pulverlack, maximal soliditet i slagen tillverkade av speciell nylon
med utmärkt kvalitet och mycket hög slitstyrka, slag utbytbara.
HF Art.nr.
3366.081

Benämning
SUPERCRAFT slägga Ø 80

Längd
880 mm

Vikt EAN
4,4 kg 4030618301851

BLACKCRAFT hammare NYHET
Huvudet på BLACKCRAFT hammaren innehåller stålkulor.
Detta innebär att när arbetsstycket träffas, överförs energin av slaget med en liten fördröjning.
Den reducerade återhämtning gör att stöt energin absorberas, vilket resulterar i extremt
kraftfull effekt utan vibrationer som är mycket lättare på lederna.
Dessutom, en fördel jämfört med hammare av stål är den reducerade ljudnivå.
För montering och reparationsarbeten i fordons- och lastbilssektorn, bilkarosseri, avlägsnande av bucklor,
positionering och justering av arbetsstycken, riktningsarbete, plåtbearbetning, underhåll,
reparation, arbete med komponenter med känsliga ytor.
HF Art.nr.
3379.060

Benämning
BLACKCRAFT hammare Ø 60

Längd
315 mm

Vikt EAN
1,3 kg 4030618301837

SECURAL hammare
För parkett- och laminat golvläggning, fönster och dörrkonstruktioner, gipskonstruktion,
montering av möbler, snickeriarbete, plåtbearbetning, positionering och justering
av arbetsstycken, husmontering, montering och reparationsarbeten i
fordons- och lastbilssektor, underhåll / reparation. Tack vare sina rektangulära slag,
är SECURAL hammaren speciellt fördelaktig när man arbetar med hörn och kanter.
HF Art.nr.
3380.040
3380.045

Benämning
SECURAL hammare 30x40
SECURAL hammare 30x45

Längd
300 mm
310 mm

Vikt EAN
680 g 4030618301844
1 kg 4030618310846

BASEPLEX hammare Ø 30 NYHET
För mångsidig användning, hall, stål och monter konstruktioner,
plåtbearbetning, montering och reparationsarbeten i fordons- och lastbilssektorn
och underhåll/reparation.

HF Art.nr.
3968.030

Benämning
BASEPLEX hammare Ø 30

Längd
Vikt EAN
280 mm 0,360 kg 4030618304159

Förp.
1
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Vikt EAN
640 g 4030618300656
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Vikt EAN
1,5 kg 4030618300717

Förp.
1
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Längd
Vikt EAN
405 mm 1,55 kg 4030618311126

Förp.
1
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Längd
330 mm

Förp.
1
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SIMPLEX mjuk hammare
För montering och reparationer inom bil och lastbilssektorn, avlägsna bucklor,
underhållsarbete, ställning och tältkonstruktioner, monteringsfärdiga hus,
snickeriarbete, takställningar. Ø 40.
HF Art.nr.
3026.040

Benämning
SIMPLEX mjuk hammare Ø 40

Längd
330 mm

SIMPLEX mjuk hammare
För trädgårdsarbete och landskapsarkitektur, stenbeläggning, sätta kantsten,
byggställning och tält konstruktioner, snickeriarbete, takställningar, staketbyggen.
Ø 60.
HF Art.nr.
3027.060

Benämning
SIMPLEX mjuk hammare Ø 60

Längd
405 mm

SIMPLEX mjuk klubba duo Ø60, gummi (med ståfunktion)/nylon
Montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering,
anläggningskonstruktion, stål och mässmonter byggen, underhåll och reparation.
Inlägg 1: Kompositgummi, svart, med "Stand Up", medelhård, stötdämpning, luktfri, skonsam.
Inlägg 2: Nylon, hård, mycket slitstark, ingen flisning även vid temp. Under noll, olje- och fettbeständig.
Hus i gjutjärn och handtag i trä.
HF Art.nr.
3028.260

Benämning
SIMPLEX mjuk klubba duo Ø60

SIMPLEX mjuk hammare NYHET
För anläggningskonstruktioner, plåtbearbetning,
montering och reparationer inom bil och lastbilssektorn.
Ø 40.
HF Art.nr.
3749.040

Benämning
SIMPLEX mjuk hammare Ø 40

Vikt EAN
1,2 kg 4030618302834

Handyxa
För vedklyvning samt flisning, för att vässa pålar,
för grövre snidningsuppdrag, användbart verktyg för campare, jägare, friluftsfolk, etc.
Robust konstruktion helt i metall gjord av speciellt värmebehandlat stål, smidd i ett stycke,
finslipad och polerad på alla sidor, korrosionsbeständig, bladet noggrant härdat och slipat
till skärpa, handgjord, halksäkert läderhandtag, perfekt balanserad för optimal hantering.
Medföljande eggskydd i läder med handtag som kan fästas i livrem.
HF Art.nr.
3555.370

Benämning
Handyxa

Längd
370 mm

Vikt
1 kg

EAN
4030618300847
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Vikt EAN
2,7 kg 4030618300809
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SIMPLEX klyvyxa
Klyvyxa och mjukhammare i ett, yxblad hejar smidd och härdad, slipad och polerad,
fast handtagsskydd, insats tillverkad av superplastisk, KWF-certifierad,
alla delar är utbytbara. Manuell avverkning, säker och materialvänlig inkörning av
stålkilar med plastslaget, dela en meterstockar, lättare kilarbete, slå in kilar och träpålar,
trädgårdsarbete och landskapsarkitektur, staketkonstruktion. Ø 50.
HF Art.nr.
3007.750

Benämning
SIMPLEX klyvyxa

Längd
765 mm

Magnetisk hållare
Den magnetiska monteringen används som en universalhållare till blåspistol,kablar, slangar etc.
Hållmagneten levererar enorm fasthållande kraft och möjliggör installation på magnetiska ytor.
Magneten är gummibelagd för att inte skada motgående yta. Permanent magnet, kropp i plast.
Hållaren går att få med eget tryck från 500 st.
HF Art.nr.
3688.003

Benämning
Magnetisk hållare

EAN
4030618309901

