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31 PowerArc™ ollók
	
Még könnyebbé teszik a vágást,
főleg a penge végén, ahol a
legtöbb erőt kell kifejteni
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Amplify™ ollók

35 PowerGear™ csapszegvágók
	
Akár 30%-kal könnyebb
vágást tesznek lehetővé,
főleg a vágás elején, amikor a
legszükségesebb

Figyelem! A katalógusban szereplő
termékek méretei csomagolással
együtt értendőek!

Könyörtelen

Hardware
szerszámok

A kemény munka lételemed, minden nap
muszáj csinálnod valamit.
Ütni. Vágni. És bontani.
A munkád kemény.
Könyörtelen. És kimerítő.
A nap végén fáj mindened.
Érezzük a fájdalmadat.

CarbonMax™ pengekések

A versenytársak termékeivel szemben 24x hosszabb
ideig maradnak a pengék élesek.

Az az igazság, hogy rengeteg eszköz
létezik, ami “elvégzi a munkát”. De ezek közül
mennyi az, ami érted is dolgozik?
Mi ilyeneket ajánlunk.

PowerGear™ lemezvágó ollók
A kemény munkákat még könnyebbé
és hatékonyabbá teszik.

Fáradhatatlanul olyan eszközökön dolgozunk,
amelyek nemcsak kiválóan teljesítenek és
tartósak, de csökkentik a testet érő negatív
hatásokat is. Az Advanced Human Engineering
egy olyan tanulási, tervezési és megvalósítási
folyamat, amely Téged helyez a középpontba.
Ez kíméletlen, de végül megoldja a problémákat.
Valódi emberek valódi problémáit. Ezt tekintjük
tervezésünk alapjának.

PowerGear™ csapszegvágók

Akár 30%-kal könnyebb vágást tesznek lehetővé,
főleg a vágás elején, amikor a legszükségesebb.

PowerArc™ ollók

Még könnyebbé teszik a vágást, főleg a penge
végén, ahol a legtöbb erőt kell kifejteni.

IsoCore™ bontószerszámok

A piac legjobb rezgéscsillapító rendszerével kialakított
szerszámaival bármely extrém project kivitelezhető.

PowerTooth™ fűrészek

Vágj gyorsabban, egyenesebben, hosszabban
és biztonságosabban.

Pro eszközök technológiái
CarbonMax™

24 x

hosszabb
ideig maradnak
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www.fiskars.com

élesek

StaySharp™

PowerGear™

PowerArc™

IsoCore™

PowerTooth™
Indukcióval edzett

akár a rezgések

+ beépített
élezővel

-kal

több erő

-kal

több erő

-át

ELNYELIK

Hármas

CSISZOLÁS
a borotvaéles
vágásért
5

POS
anyagok
A Fiskars Pro® kihelyezésekhez
széles válsztékban társulnak
POS anyagok is, melyek kis
wobblerektől elkezdve akár
nagyméretű poszterek is lehetnek,
részletes információt nyújtva a
termékekről és a technológiákról.
Kínálatunkban szerepel még egy
olyan moduláris állvány is, amelyen
könnyen elhelyezhetőek csomagolt
termékeink.

Általános displayek (790 x 298 mm)
Polcválasztók (200 x 1000 mm)

Pop-upok (600 x 1600 mm)
6

Wobblerek (110 x 200 mm)

Wobblerek (110 x 110 mm)
www.fiskars.com

Padlómatricák (650 mm)

Gyűjtő dobozok
Pengekések, bontó kalapácsok, lemezvágó ollók és ollók
előre csomagolt dobozokban érkeznek

7

PowerTooth
Univerzális
kézifűrész

™

FŰRÉSZEK

Élesebb
A borotvaéles PowerTooth™
pengék gyorsabban vágnak
és tovább maradnak élesek.
Keményebb
Teljes hosszában fém
szerkezetű, így leejtésekor
ellenállóbb.
Kényelmesebb
Ergonomikus kialakításának
köszönhetően többféle
módon fogható meg a
munka jellegétől függően.

Erős markolat a
nehéz anyagok
átvágásához.

Fűrészek
Keretes fűrész
Pengefeszítő mechanizmusának
köszönhetően a fűrészlap mindig
a helyére pattan optimális
pengefeszességet elérve.
Kétkezes fogása nagyobb erőt,
pontosságot és irányíthatóságot
biztosít. A penge elülső pozícióban
rögzíthető a kis helyeken történő
vágás érdekében.

Soft
Grip™

TrueTension™
PENGEFESZÍTÉS

HELYÉRE

KATTAN

Szerszámpenge tároló

Összecsukható fűrész
Összecsukható szerkezete
védi a finom, érzékeny fogakat
és megóvja használóját a
sérülésektől. Gyors, könnyen
használható zárral rendelkezik,
így könnyedén biztonságba
helyezhetjük a pengét.
Hatlapfejű csavar az intuitív és
biztonságos pengecseréhez.

Finom fogak
a kontrollált,
könnyű
vágáskezdethez.
PowerTooth
technológia, a precíz,
hármas csiszolásnak
köszönhetően borotvaéles
fogakkal rendelkezik

™

Szabványpengék illeszkednek
bele, nyitásához akár egy
csuklómozdulat is elegendő.
Gyors, elölről történő pengecsere.
Ergonomikus markolat a
kényelmes használatért,
különösen szűk helyeken.

PowerTooth

Hármas

A hozzátartozó tok
biztonságosan fedi a
pengét, így könnyebb
tárolni és szállítani.
Tartalmaz egy beépített
ácsceruza tartót is.

a borotvaéles
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Hármas

Rugalmas
penge

csiszoláS
a borotvaéles

fogakért

Nem ragad
be

Összecsukható penge

PowerTooth™

Soft
Grip™

Indukcióval edzett

Hármas

csiszoláS
a borotvaéles

fogakért

Összecsukható penge

Univerzális illeszkedés
15 cm-es fel-le húzható
fűrészlapokhoz

Nem ragad
be

Gipszkarton fűrész
tokkal

csiszoláS
fogakért

Soft
Grip™

Indukcióval edzett

Kompakt
összecsukható fűrész

™

Indukcióval edzett
induction-hardened

PowerTooth™

Intelligens SoftGrip™
borítás, mely
vízlepergető hatású
és csúszásmentes
fogást biztosít.www.fiskars.com

Ultraéles, masszív penge érdes
tokkal a nagyobb biztonságért.
A Powertooth technológia hármas
csiszolásának köszönhetően
a fogak borotvaélesek, a felső
reszelő pedig elsimítja a durvább
vágásokat. Megerősített fém
markolatvége megbízhatóan
ellenáll az ütéseknek.

PowerTooth™
Indukcióval edzett

Soft
Grip™

Hármas

csiszoláS
a borotvaéles

fogakért

Simító reszelő

Megerősített
fém vég

Nem ragad
be
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Fűrészek

Fűrészek

Db/doboz: 3

SAP

1062930

PowerTooth™ Kézifűrész, 500mm 9 tpi
Hossz: 40 mm

Szélesség: 178 mm

Súly: 570 g

Db/doboz: 3

SAP

1062919

PowerTooth™ Kézifűrész, 550 mm, 7 tpi
Hossz: 40 mm

Szélesség: 178 mm

Súly: 580 g

Db/doboz: 3

SAP

1062916

Hossz: 40 mm

Szélesség: 178 mm

Súly: 580 g

Db/doboz: 3

SAP

EAN

PowerTooth™ Kézifűrész, 550 mm, 9 tpi
1062917

10

Hossz: 40 mm

Szélesség: 178 mm

Súly: 580 g

EAN

PowerTooth™ Kézifűrész, 550 mm, 11 tpi

Új

+!4;;?01"FDEEDF!

• Hármas köszörülésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
• RapidStart™ pengetechonlógia a tisztább, irányíthatóbb
vágásokért
• A penge közepe és hegye 9 TPI-vel rendelkezik, ami erős,
sima vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken,
műanyagon és egyéb anyagokon
• Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható,
SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
• Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

Új

Magasság: 673 mm

+!4;;?01"FDEDMJ!

• Hármas köszörülésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
• RapidStart™ pengetechonlógia a tisztább, irányíthatóbb
vágásokért
• A penge közepe és hegye 7 TPI-vel rendelkezik, ami erős
vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken, műanyagon és egyéb anyagokon
• Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható,
SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
• Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

Új

Magasság: 673 mm

+!4;;?01"FDEEFJ!

• Hármas köszörülésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
• RapidStart™ pengetechonlógia a tisztább, irányíthatóbb
vágásokért
• A penge közepe és hegye 9 TPI-vel rendelkezik, ami erős,
sima vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken,
műanyagon és egyéb anyagokon
• Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható,
SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
• Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

Új

Magasság: 673 mm

EAN

• Hármas köszörülésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
• RapidStart™ pengetechonlógia a tisztább, irányíthatóbb
vágásokért
• A penge közepe és hegye 9 TPI-vel rendelkezik, ami erős,
sima vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken,
műanyagon és egyéb anyagokon
• Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható,
SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
• Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

Új

Magasság: 625 mm

+!4;;?01"FDEEGG!

Db/doboz: 3

SAP

1062918

+!4;;?01"FDEEEM!

• Hármas köszörülésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
• RapidStart™ pengetechonlógia a tisztább, irányíthatóbb
vágásokért
• A penge közepe és hegye 11 TPI-vel rendelkezik, ami
sima, tiszta vágásokat tesz lehetővé puhább fafelületeken.
• Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható,
SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
• Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

Magasság: 412 mm

Hossz: 15 mm

Szélesség: 184 mm

Súly: 830 g

Db/doboz: 3

SAP

1062931

PowerTooth™ összecsukható fűrész, 150mm 19tpi
Magasság: 410 mm

Hossz: 28 mm

Szélesség: 127 mm

Súly: 200 g

Db/doboz: 6

SAP

1062932

PowerTooth™ összecsukható fűrész, 250 mm 13 tpi
Hossz: 28 mm

Szélesség: 152.4 mm Súly: 320 g

Db/doboz: 3

SAP

1062933

Compact összecsukható fűrész, 2 pengével
Magasság: 336.5 mm Hossz: 28 mm

Szélesség: 127 mm

Súly: 190 g

Db/doboz: 6

SAP

1062934

+!4;;?01"FDEEKE!

• Egyszerűen elhelyezhető a szerszámosövben
• Az egykezes, felhajtható kialakítás lehetővé teszi a penge
gyors kioldását egyetlen csuklómozdulattal
• Gyors, könnyű pengecsere
• Kompatibilis a legtöbb 15cm-es pengével
• SoftGrip™ markolat vízlepergető hatással,
csúszásmentes fogást biztosítva
• 2 fűrészlap indukció edzett fogakkal: egy 13 TPI-s penge
fák és műanyagok vágásához és egy 24 TPI-s bi-metal
penge fémek vágásához

Új

PowerTooth™ gipszkarton fűrész tokkal, 8 tpi

Új

+!4;;?01"FDEEJH!

• A biztonságos összecsukható szerkezet megakadályozza
a fogak kitörését, sérülését
• A gondosan kialakított 13 TPI penge tökéletes
pontosságot és irányíthatóságot biztosít puhább fákon
• Rugalmas a gyors, egyszerű és tiszta vágásokhoz
• Horgos vége biztos fogást biztosít a húzó mozgásnál
• Innovatív SoftGrip™ borítás, vízlepergető hatással
csúszásmentes fogást biztosít
• Cserepengék kaphatók (cikkszám: 1062943)

Új

Magasság: 388 mm

+!4;;?01"FDEEIK!

• A biztonságos összecsukható szerkezet megakadályozza
a fogak kitörését, sérülését
• A gondosan kialakított 19 TPI penge tökéletes
pontosságot és irányíthatóságot biztosít aprólékos
vágásoknál
• Rugalmas a gyors, egyszerű és tiszta vágásokhoz
• Ideális puhább fák vágásához
• Innovatív SoftGrip™ borítás, vízlepergető hatással
csúszásmentes fogást biztosít
• Cserepengék kaphatók (cikkszám: 1062942)

Új

Magasság: 610 mm

+!4;;?01"FDEEHD!

• Intuitív nyomásérzékelő mechanizmus, amely jelez, ha eléri a
megfelelő nyomást
• TrueTension™ technológiával magabiztosan fejthet ki nagyobb
erőt
• Gyors, éles vágások fémen, műanyagon, vezetéken, rézcsövön,
csavarokon, szögeken és még sok máson.
• Gyors és egyszerű pengecsere és eszközre helyezhető pengetok
• Innovatív SoftGrip™ markolat a csúszásmentes fogásért
• Tartalmaz egy hosszú életű, bimetal pengét (24TPI), cserélhető
pengék elérhetőek (cikkszám: 1062941)

Új

EAN

Súly: 510 g

EAN

Szélesség: 178 mm

EAN

Hossz: 40 mm

EAN

Magasság: 498 mm

TrueTension™ keretes fűrész, 300 mm 24 tpi

Hossz: 38 mm

Szélesség: 152 mm

Súly: 180 g

EAN

PowerTooth™ Kézifűrész, 380mm 9tpi

EAN

Egyéb fűrészek
EAN

Hardware fűrészek | Kézifűrészek

Db/doboz: 6

SAP

1062935

+!4;;?01"FDEELL!

• A gipszkarton fűrész biztonságosan illeszkedik a tokjába. A
tokon övcsipesz és akasztólyuk található a könnyebb tároláshoz
• A hármas csiszolású penge gyors és hatékony, rögzített
pengéjének rendkívül éles hegye nagy segítség a gipszkarton
gyors átvágásához.
• A penge nem fűrészelő oldalán lévő reszelő kisimítja a durva
vágásokat.
• A markolat mérete és formája kényelmes használatot biztosít,
SoftGrip ™ borítása pedig a csúszásmentes fogást garantálja
• A megerősített fém markolatvég ellenáll az ütéseknek
• Az alacsony súrlódású pengebevonat ellenáll a rozsda és a 11
por felhalmozódásának

Db/doboz: 4

SAP

1000612

+!4;;?01"FGLJDG!

Cserélhető penge keretes fűrészhez, 300 mm, 24 tpi
Hossz: 50.8 mm

Szélesség: 368 mm

Súly: 50 g

Db/doboz: 12

SAP

1062941

Hossz: 127 mm

Szélesség: 254 mm

Súly: 90 g

Db/doboz: 12

SAP

1062942

Cserélhető penge fűrészhez 250mm 13tpi

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Súly:

Db/doboz:

SAP

Építőipari fűrész
Soft
Grip™
Magasság:

SoftGrip™ markolat
kényelmes és biztos
fogást garantál
Hossz:

Szélesség:

Hossz: 127 mm

Szélesség: 355 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 12

SAP

1062943

+!4;;?01"FDEFJG!

Finom fogazatú
pengéje kimondottan
száraz fa vágására
javasolt

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

• Tapadásálló felület 13 TPI-vel a finom befejező munkákhoz.
• Ideális puhább fák pontos vágásához, de általános
fűrészeléshez is használható.
• A vékony bevágás rugalmasságot kölcsönöz a gyors,
tiszta vágásokhoz.
• Az indukciós edzett fogak hosszan tartó élességet biztosítanak.
• Az alacsony súrlódású bevonat meghosszabbítja a penge
élettartamát és ellenáll a rozsdának.
• A Fiskars® Pro összecsukható fűrészhez
(cikkszám: 1062933), amely intuitív hatlapfejű pengecsere
mechanizmussal rendelkezik.

SAP

Visszahúzható penge
mechanizmus
a biztonságos
tárolásért

Ujjvédelemmel
a biztonságos
használatért
EAN

Új

+!4;;?01"FDEFIJ!

Hossz:

• Tapadásálló felület 19 TPI-vel a finom befejező munkákhoz.
• Ideális puhább fák pontos vágásához.
• A vékony bevágás rugalmasságot kölcsönöz a gyors, tiszta
vágásokhoz.
• Az indukciós edzett fogak hosszan tartó élességet biztosítanak.
• Az alacsony súrlódású bevonat meghosszabbítja a penge
élettartamát és ellenáll a rozsdának.
• A Fiskars® Pro összecsukható fűrészhez (cikkszám: 1062932),
amely intuitív hatlapfejű pengecsere mechanizmussal rendelkezik.
• 19 TPI
• Penge hossza: 15 cm

Új

Magasság: 6.4 mm

EAN

Cserélhető penge fűrészhez 150mm, 19 tpi
Magasság: 6.4 mm

+!4;;?01"FDEFHM!

• Bi-metal fejlesztés a hosszan tartó élességért
• Ideális a precíz vágásokhoz fémen, műanyagon és PVC-n
• A Fiskars® Pro TrueTension™ keretes fűrészhez
(cikkszám: 1062931)

Új

EAN

Magasság: 6.4 mm

EAN

• Finom fogak száraz ágak vágásához
• Húzó mozdulattal használható
• A penge biztonságosan tárolható a markolatban, amikor
nincs használatban.
• Kényelmes övcsipesze a könnyű szállítást segíti.
• SoftGrip™ markolata biztonságos fogást biztosít.
• Az ujjvédő védi az ujjakat attól, hogy azok a pengerészre
csússzanak.

Magasság:

EAN

Súly: 130 g

EAN

Szélesség: 85 mm

EAN

Hossz: 400 mm

EAN

Építőipari fűrész, 233 mm

EAN

Egyéb fűrészek | Cserélhető pengék
Magasság: 34 mm

Vágj
gyorsabban,
egyszerűbben és
biztonságosabban.

Fűrészek

Fűrészek

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Beépített csíptetővel,
könnyedén övre
akasztható az eszköz
12
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CarbonMax

™

Élesek.
CarbonMax™ pengék sokkal hosszabb ideig maradnak élesek
mint más versenytársak termékei.
Erősebbek.
Az eszközön teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek
hála sokkal ellenállóbbak a külső hatásokra,
mint más szerszámok.
Sokkal kényelmesebb használni.
Ergonomikus kialakításuknak
hála különböző munkapozíció
felvételét teszik lehetővé.

CarbonMax™

Élesebb,
sokkal tartósabb
kések.

Karbid

CarbonMax™

Kutatásokkal tesztelt és bizonyított.

Szabvány
www.fiskars.hu

PENGEKÉSEK | CSERÉLHETŐ PENGÉK

PENGEKÉSEK | CSERÉLHETŐ PENGÉK

Pengekések

CarbonMax™ kompakt összecsukható pengekés
Hossz: 184 mm

Szélesség: 108 mm

Súly: 840 g

Db/doboz: 6

Magasság: 29 mm

Hossz: 260 mm

Szélesség: 111 mm

Súly: 230 g

Db/doboz: 6

SAP

1062938

CarbonMax™ fix pengekés

Gombbal
aktiváló
eszközhasználat

Hossz: 259 mm

Szélesség: 109 mm

Súly: 232 g

Db/doboz: 6

SAP

1027222

CarbonMax™ visszahúzható pengekés
Hossz: 259 mm

Szélesség: 109 mm

Súly: 200 g

Db/doboz: 6

Akár 5db
pótpenge
tárolására is
alkalmas

CarbonMax™

SAP

1027223

Összecsukható
és fix pengekések

Soft
Grip™

Erősített fémvégnek
köszönhetően még
ellenállóbbak az eszközök

+1

Hossz: 185 mm

Szélesség: 109 mm

Súly: 171 g

EAN

CarbonMax™ összecsukható pengekés

Magasabb minőségű
anyaghasználat a
markolat terén

+!4;;?01"KDEHDH!

+!4;;?01"KDEHEE!

• Az oldalsó penge működtetése segít megelőzni a
penge véletlen visszahúzódását egy munka kellős
közepén.
• A kés könnyen kinyitható, nincsenek laza alkatrészek,
amelyekre figyelni kell pengecsere során.
• A megerősített fémvég erős, megbízható ellenállást
biztosít leesés esetén.
• Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz.
• A szerszám alkalmas 5 pótpenge tárolására.

+1

Magasság: 30 mm

+!4;;?01"FDEFEL!

• Egyedi pengevédelemmel kialakított szerszám
• Tökéletes egykezes használathoz
• Biztonságos zárszerkezettel
• Az eszköz teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek
hála sokkal ellenállóbb a külső hatásokra és tartósabb
munkavégzést garantál
• A szerszám alkalmas 5 pótpenge tárolásához is

+1

Magasság: 30 mm

+!4;;?01"FDEFFI!

• Automatikusan visszahúzható penge a biztonság
érdekében
• Intuitív, egykezes használat
• Biztonsági zár, amely megelőzi a penge kicsúszását
• A kés könnyen csuklópánttal nyitható a szerszám
nélküli pengecseréhez.
• Megerősített fém végei masszívan, megbízhatóan
ellenállnak a leesésből származó ütéseknek
• 1 db CarbonMax™ cserélhető pengével

Ergonomikus
markolatkialakítás a
hosszan tartó eszköz
feletti kontrollért és
kényelemért

Magasság: 30 mm

EAN

CarbonMax™ biztonsági pengekés

Új
A tartósság
jegyében; az eszköz
teljes hosszában
végigfutó fém
szerkezettel
kialakított

1062939

• Kisebb, mint a többi összecsukható pengekés, hogy
könnyebben elférjen a zsebben vagy a szerszámövön
• Egykezes, felnyitható kialakítás a gyors
pengehasználat érdekében
• Gyors, egyszerűen cserélhető penge.
• Megerősített fém végei megbízhatóan ellenállnak
a leesésből származó ütéseknek
• 1 db CarbonMax™ cserélhető pengével

Új

Biztonságos
zárszerkezettel
a megbízható
használatért

SAP

EAN

24x hosszabb ideig
maradnak a pengék
élesek

Magasság: 21 mm

EAN

Vizuális és hallható
jelzések mutatják az
eszközön, hogy
a penge zárt
állapotban van

EAN

Pengekések | Cserélhető pengék

Db/doboz: 6

SAP

1027224

+!4;;?01"KDEHFL!

• A kettős reteszelő rendszer megakadályozza a penge
véletlen kioldását.
• Egyszerű, egykezes használata egy csuklómozdulattal
elérhető.
• Ergonomikus kialakítás, mély barázdái többféle fogást
tesznek lehetővé.
• A megerősített fém vég erős, megbízható ellenállást
biztosít leeséskor.
• Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz.
17
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Db/doboz: 6

SAP

1027225

Hossz: 260 mm

Szélesség: 109 mm

Súly: 205 g

Db/doboz: 6

SAP

1027226

EAN

CarbonMax™ Drywaller pengekés

+!4;;?01"KDEHHF!

• 2 az 1-ben szerszám normál pengével + átütő
lyukfűrésszel gipszkartonhoz, elektromos dobozok és
egyebek elhelyezéséhez.
• Megerősített fémvég a gipszkarton darabok kiütéséhez
és a csavarok, szögek beveréséhez.
• Mindkét penge ugyanarról a végről ugrik ki a
könnyebbség és biztonság érdekében.
• A pengecseréhez egy mágnes tartozik, amely rögzíti a
pengét.
• A felső visszahúzó gomb megakadályozza a véletlen
visszacsúszást.
• A kések csuklópántjai nyithatók a könnyű hozzáférés és
tisztítás érdekében.
• Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz.
• 2 szabványos méretű pótpenge tárolására alkalmas

+1

Magasság:

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Hossz:

CarbonMax

™

• A festékes vödörnyitó lehetővé teszi a makacs, több
literes festékes vödör fedelének könnyű kinyitását.
• Tartalmaz egy laposfejű csavarhúzó fejet, amely tökéletes a
burkolatokhoz és felnyitják a festékes dobozokat.
• A megerősített fémvég erős, megbízható ellenállást
biztosít leeséskor.
• A kés könnyen felnyitható egykezes használattal.
• Cserénél nyomja és csúsztassa a pengét mágnes
használatával a penge biztonsága érdekében.
• Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz.
• 2 szabványos méretű pótpenge tárolására alkalmas.

+1

Magasság: 30 mm

+!4;;?01"KDEHGI!

24xSzélesség:
hosszabb ideigSúly:
maradnak élesek a
pengék

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasabb minőségű
anyaghasználat a
markolat terén

Soft
Grip™

EAN

Súly: 244 g

Felhasználóbarát
kialakítás a penge
egyszerű rögzítéséhez

EAN

Szélesség: 109 mm

EAN

Hossz: 260 mm

EAN

Magasság: 33 mm

Biztonságos
zárszerkezettel a
megbízható használatért

CarbonMax™ Snap-off pengekés, 18 mm
Magasság: 26 mm

Hossz: 259 mm

Szélesség: 109 mm

Súly: 183 g

Db/doboz: 8

SAP

1027227

EAN

CarbonMax™ Painters pengekés

EAN

Snap-off pengekések | Cserélhető pengék

+!4;;?01"KDEHIM!

• Kényelmes, elől töltős pengecsere mechanizmussal,
amely még egyszerűbb és gyorsabb használatot
garantál
• A használt pengék az eszközbe beépített tárolóban
helyezhetők el
• 18mm pótpengével

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

CarbonMax™ Snap-off pengekés, 25 mm
Magasság: 29 mm

Hossz: 259 mm

Szélesség: 109 mm

Súly: 262 g

EAN

EAN

+1

Db/doboz: 6

SAP

1027228

+!4;;?01"KDEHJJ!

• Kényelmes, elől töltős pengecsere mechanizmussal,
amely még egyszerűbb és gyorsabb használatot
garantál
• A használt pengék az eszközbe beépített tárolóban
tárolhatók
• 25mm pótpengével

+1
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1062940

x 20

Súly: 69 g

Db/doboz: 6

SAP

1027230

Pótpengék CarbonMax™ pengekéshez, 5 darabos
Hossz: 165 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 22 g

Db/doboz: 6

SAP

1027229

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengekéshez, 18 mm, 5 darabos
Hossz: 178 mm

Szélesség: 48 mm

Súly: 36 g

Db/doboz: 6

SAP

1027232

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengekéshez, 25 mm, 5 darabos
Hossz: 216 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 89 g

x5
20

SAP

1048066

• Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengekés
18mm-hez
• Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig
maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
• Kutatásokkal tesztelt és igazolt
• A csomag 10db 18mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengekéshez, 25 mm, 10 darabos
Magasság: 15 mm

Hossz: 216 mm

Szélesség: 76 mm

Súly: 199 g

+!4;;?01"IJDGME!

Db/doboz: 6

SAP

1048067

+!4;;?01"IJDHDK!

• Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengekés
25mm-hez
• Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig
maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
• Kutatásokkal tesztelt és igazolt
• A csomag 10db 25mm hosszú pótpengét tartalmaz

x 10

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

+!4;;?01"KDEIDG!

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

• Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengekés
18mm-hez
• Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig
maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
• Kutatásokkal tesztelt és igazolt
• A csomag 5db 18mm hosszú pótpengét tartalmaz

x5

Magasság: 16 mm

+!4;;?01"KDEHKG!

Db/doboz: 6

• Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengekésekhez
• 24x hosszabb ideig maradnak élesek
• Kutatásokkal tesztelt és igazolt
• A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
• 5db pótpengét tartalmaz

x5

Magasság: 5 mm

+!4;;?01"KDEHLD!

Súly: 85g

x 10

• Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengekésekhez
• 24x hosszabb ideig maradnak élesek
• Kutatásokkal tesztelt és igazolt
• A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
• 10db pótpengét tartalmaz

x 10

Magasság: 10 mm

Szélesség: 45 mm

EAN

Szélesség: 76 mm

Hossz: 178 mm

Db/doboz: 6

SAP

1027233

+!4;;?01"KDEIED!

EAN

Hossz: 165 mm

Magasság: 15 mm

• Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengekésekhez
• 24x hosszabb ideig maradnak élesek
• Kutatásokkal tesztelt és igazolt
• A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
• 20db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ pengekéshez, 10 darabos
Magasság: 13 mm

+!4;;?01"FDEFGF!

EAN

SAP

EAN

Db/doboz: 6

EAN

Új

Súly: 120 g

EAN

Szélesség: 108 mm

EAN

Hossz: 178 mm

EAN

Magasság: 15 mm

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengekéshez, 18 mm, 10 darabos

EAN

Pótpengék CarbonMax™ pengekéshez, 20 darabos

EAN

Cserélhető pótpengék

• Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengekés
25mm-hez
• Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig
maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
• Kutatásokkal tesztelt és igazolt
• A csomag 5db 25mm hosszú pótpengét tartalmaz
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Hardware kések
Szerettük volna, hogy a Hardware pengék élei mindig, minden helyzetben
élesek maradjanak. Emiatt is döntöttünk úgy, hogy az egyedi kialakítású
tokba egy élezőt helyezünk el.
A markolat ergonomikusan kialakított, és mind bal-, mind jobbkezesek
egyaránt használhatják. A termékcsalád 5 tagja a könnyű megkülönböztethetőség érdekében különböző színekkel vannak megjelölve!

A szerszám vége
kalapáccsal üthető

Kiváló ergonómia

Soft Optimalizált forma,
Grip™ szabadalmazás alatt
álló markolattal

Stay Sharp™
kések minden
feladatra
22

Könnyű használni
Tökéletes
markolatkialakításuknak
hála könnyen kivehető
a tokból

StaySharp™

www.fiskars.com

+ beépített
élezővel

A tokba illesztett
betét forgatható, így
jobb- és balkezes
használatra is
alkalmas

R

L
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HARDWARE KÉSEK

HARDWARE KÉSEK

Magasság: 36 mm

Hossz: 227 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 103 g

Db/doboz: 12

SAP

1023617

+!4;;?01"IJDEJF!

Ásványgyapot kés K20
Magasság: 18 mm

Hossz: 420 mm

Szélesség: 38 mm

Súly: 160 g

Db/doboz: 4

Általános kés tokba épített élezővel (narancs)
Magasság: 36 mm

Hossz: 280 mm

Szélesség: 80 mm

Súly: 148 g

Db/doboz: 8

SAP

1023618

EAN

• Magas minőségű, nagyon tartós penge
• Tokba épített élezővel
• A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes
használatra is alkalmas

+!4;;?01"IJDEKM!

SAP

1001626

+!4;;?02"LKMDFK!

• Ásványgyapot vágásához használható kés
• Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
• Rozsdamentes acél penge

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Kés építőipari munkákhoz, tokba épített élezővel (fekete)

EAN

Egyéb fix pengés kések
EAN

Hardware fix pengés kések

Magasság: 36 mm

Hossz: 280 mm

Szélesség: 80 mm

Súly: 168 g

Db/doboz: 8

SAP

1023619

+!4;;?01"IJDELJ!

EAN

Kés épületgépészeti munkákhoz, tokba épített élezővel (zöld)

EAN

• Magas minőségű, nagyon tartós penge
• Tokba épített élezővel
• A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes
használatra is alkalmas
• 3 részből álló ergonomikus markolat
(szabadalmazás alatt)

Magasság: 36 mm

Hossz: 280 mm

Szélesség: 80 mm

Súly: 140 g

Db/doboz: 8

SAP

1023620

+!4;;?01"IJDEMG!

EAN

Kés kifinomult famunkákhoz, tokba épített élezővel (piros)

EAN

• Nagy igénybevétel miatt erősebb, vastagabb penge
• Tokba épített élezővel
• A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes
használatra is alkalmas
• 3 részből álló ergonomikus markolat
(szabadalmazás alatt)

Magasság: 36 mm

Hossz: 280 mm

Szélesség: 80 mm

Súly: 170 g

EAN

Ácskés tokba épített élezővel (sárga)
Db/doboz: 8

SAP

1023621

+!4;;?01"IJDFDM!

EAN

• Rövidebb penge a még pontosabb munkáért
• Tokba épített élezővel
• A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes
használatra is alkalmas
• 3 részből álló ergonomikus markolat
(szabadalmazás alatt)

• Magas minőségű, nagyon tartós penge
• Tokba épített élezővel
• A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes
használatra is alkalmas
• 3 részből álló ergonomikus markolat
(szabadalmazás alatt)

24
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PowerGear

™

Használja hatékonyan erejét.
A szabadalmaztatott PowerGear™
technológia több mint 40%-kal nagyobb
teljesítményt biztosít, ami megkönnyíti a
fémlemez vágását, különösen a vágás elején,
ahol nagyobb erőre van szükség
Optimalizált markolat.
Jobban illeszkedik a kézbe, ezáltal nagyobb
erőkifejtésre képes ugyanolyan vágáshossz
mellett.

Kemény,
kíméletlen
vágások
26

Egy eszköz minden feladatra

Offset
jobb

Offset
bal

Offset pengéje
lehetővé teszi,
hogy az anyag
közepén is vágjunk
úgy, hogy a kéz nem
érintkezik a vágandó
anyaggal

www.fiskars.com

Egyenes

Jobb

Bal

PowerGear™

Ideálisak a legkülönfélébb, nehezen
vágható anyagok vágására

-kal
Bulldog

Rövidebb pengével,
amely nagyobb vágási
teljesítményt tesz lehetővé

27

Lemezvágó ollók

Lemezvágó ollók

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló offset, bal
Magasság: 35 mm

Hossz: 295 mm

Szélesség: 105 mm

Súly: 480 g

Db/doboz: 6

Súly: 460 g

Db/doboz: 8

SAP

1027207

+!4;;?01"KDEFIE!

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló bulldog
Magasság: 25 mm

Hossz: 293 mm

Szélesség: 102 mm

Súly: 430 g

Db/doboz: 8

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, jobb
Magasság: 25 mm

Hossz: 290 mm

Szélesség: 102 mm

Súly: 440 g

Db/doboz: 8

SAP

1027208

EAN

• Az optimalizált fesztávú EasyAction™ markolat jól
illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár
hosszabb vágásoknál is.
• Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal
erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
• Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti
a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
• Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es
rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.

+!4;;?01"KDEFJL!

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, bal
Magasság: 23 mm

Hossz: 290 mm

Szélesség: 105 mm

Súly: 450 g

Db/doboz: 8

SAP

1027209

EAN

• Az optimalizált fesztávú EasyAction™ markolat jól
illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár
hosszabb vágásoknál is.
• Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal
erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
• Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti
a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
• Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es
rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.

+!4;;?01"KDEFKI!

SAP

1027212

EAN

Szélesség: 102 mm

+!4;;?01"KDEFMM!

+!4;;?01"KDEGDI!

• Az optimalizált fesztávú EasyAction™ markolat jól
illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár
hosszabb vágásoknál is.
• Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal
erősebb, a rövidebb vágásoknál még nagyobb
a vágóteljesítmény.
• Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti
a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
• Vágási kapacitás: 16-as hidegen hengerelt acél, 18-es
rozsdamentes acél; vágási hossz: 25,4 mm.

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Lemezvágó ollók

Élethosszig tartó
használat a
kovácsolt, hőkezelt
pengéinek
köszönhetően
Magasság:

Hossz:

Db/doboz:

SAP

Kovácsolt pengéi a
markolat közepéig
végigfutnak

Szélesség:

EAN

Hossz: 295 mm

EAN

Magasság: 25 mm

1027211

• Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén
is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó
anyaggal
• Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal
erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
• Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti
a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
• Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es
rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.

Magas minőségű, nagyon tartós penge

Tokba
épített élezővel
Hála szabadalmaztatott PowerGear™ technológiájának, 40%-kal
nagyobb
vágóerőt
A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes
garantálnak mint egyéb általános ollók.
használatra is alkalmas

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, egyenes

SAP

Súly:

Db/doboz:

SAP

Szélesség:
Súly:
EasyAction™
markolatkialakítás
automatikusan
csökkenti
az ujjakra ható
terheket

Db/doboz:

SAP

Soft
Grip™

Egyedi markolata
kényelmes
használatot és
bizonságos eszköz
feletti kontrollt
garantál
EAN

EAN

Fiskars Pro PowerGear™ lemezvágó ollóit nagy igénybevételt igénylő anyagokhoz
javasoljuk, úgymint fémlemezekhez, csővezetékekhez, gipszkartonokhoz,
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
fémcsapokhoz
stb.

EAN

Lemezvágó ollók

• Az optimalizált fesztávú EasyAction™ markolat jól
illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár
hosszabb vágásoknál is.
• Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal
erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
• Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti
a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
• Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es
rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.

Magasság: 35 mm

Hossz: 295 mm

Szélesség: 105 mm

Súly: 490 g

Db/doboz: 6

SAP

1027210

+!4;;?01"KDEFLF!

• Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén
is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó
anyaggal
• Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal
erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak.
• Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti
a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet.
• Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es
rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm.
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PowerGear™
Magasság:

Hossz:

-kal

több erő

EAN

EAN

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló offset, jobb

Speciális
markolatkialakítás
A markolat nem
nyílik túl
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PowerArc

™

Felülmúlja
a többi
versenytárs
termékeit

Intelligens mechanizmus
Szabadalmazás alatt álló technológiája
egyedi pengekialakítással társul, amely akár
30%-kal nagyobb vágóerő kifejtésére képes.

PowerArc™

-kal

több erő

Hardware ollók nehéz vágáshoz

Hardware ollók nehéz vágáshoz

Szélesség: 220 mm

Súly: 200 g

Db/doboz: 6

SAP

1027204
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Hossz: 250 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 191 g

Db/doboz: 5

Szélesség: 260 mm

Súly: 264 g

Db/doboz: 6

SAP

1027205
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Hardware olló, 25 cm
Magasság: 20 mm

Hossz: 320 mm

Szélesség: 90 mm

Súly: 156 g

Db/doboz: 6

Hossz: 264 mm

Szélesség: 260 mm

Súly: 210 g

Db/doboz: 8

SAP

1027206

EAN

Magasság: 120 mm

+!4;;?01"KDEFHH!

• Ideális nehéz anyagok vágásához, úgymint
fémek, szigetelőanyagok, szalagok, karton, kötél,
kátránypapír, tömlő stb
• Egyedi offset markolatkialakításának köszönhetően
fentről vagy lentről pozícionálva történhet a vágás,
ezzel védve a kézt a munkafolyamat során
• Rozsdamentes acél pengéi a nehéz vágás folyamán
se válik szét vagy rozsdásodik meg

Hossz: 220 mm

Szélesség: 80 mm

Súly: 124 g

EAN

Db/doboz: 5

SAP

1020224
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• Ideális vastag és nehezen vágható anyagok (bőr,
szőnyeg, vászon, kárpit stb) vágásához
• Az AmplifyTM technológiának köszönhetően könnyedén
vághatunk vele 2x vastagabb anyagokat is
• Magas minőségű rozsdamentes acél penge,
mely hosszú ideig megőrzi élességét
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1020478
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Magasság:

Hossz:

Extra
vastag, rozsdamentes
acél
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
pengék, amelyek könnyen vágják át
a legvastagabb anyagokat is.

SAP

PowerArc™

-kal

több erő
Erősebb pengék
lehetővé teszik,
hogy a pengék
Magasság:
Hossz:
vágás közben
ne
váljanak szét

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Nagyobb
markolattal,
hogy vastag
kesztyűben
is kényelmes
maradjon a
vágás

PowerArc™
technológia
Szabadalmazás alatt
álló pengetechnológia,
amely egyszerűvé teszi
a vágást, és lehetővé
teszi, hogy a penge
végén is hatékonyan
vághassunk

Amplify™

Amplify™ olló nehéz vágásokhoz, 21 cm
Magasság: 20 mm

SAP

• Magas minőségű, rozsdamentes acél pengékkel
• Ergonomikus, tartós kialakítás

• Ideális nehéz anyagok vágásához, úgy mint
szigetelőanyagok, karton, kötél, kátránypapír, tömlő
stb.
• Az olló rozsdamentes acélból gyártott pengéivel
tökéletes vágási teljesítményt garantál
• Az olló markolatkialakítása vastagabb kesztyű
használatára is optimalizált

PowerArc™ Heavy duty olló

+!4;;?08"LMEJLM!

Magasság:

x

Hossz:

vastagabb
anyagok
vágásához

EAN

Hossz: 295 mm

EAN

Magasság: 100 mm

1020223

• Ideális vastag és nehezen vágható anyagok
(bőr, szőnyeg, vászon, kárpit stb) vágásához
• Az AmplifyTM technológiának köszönhetően könnyedén
vághatunk vele 2x vastagabb anyagokat is
• Magas minőségű rozsdamentes acél penge,
mely hosszú ideig megőrzi élességét

• Ideális szigetelőanyagok (ásványgyapot, poliszterén)
vágásához
• Ergonomikusan kialakított markolattal, ujjvédelemmel
• Rozsdamentes acél penge

PowerArc™ Heavy duty ollók, 26 cm

SAP

EAN

Hossz: 260 mm

Magasság: 20 mm

EAN

Magasság: 100 mm

Amplify™ olló nehéz vágásokhoz, 24 cm

EAN

PowerArc™ Heavy duty ollók, 21 cm

EAN

EAN

A Fiskars Pro nagy teherbírású ollói olyan teljesítménynövelő technológiákkal
rendelkeznek, mint például a PowerArc™, amely akár 30%-kal nagyobb
Magasság:
Hossz: az Amplify™
Szélesség: pedig akár
Súly: 2x vastagabb
Db/doboz: anyagokat
SAP
teljesítményre
képes,
is elvág.
Emiatt ideálisak különféle anyagok vágásához, beleértve a szigetelőanyagot,
Magas minőségű, nagyon tartós penge
Tokba épített
élezővel és
szigetelőszalagot, kartont, parafát, kötelet, kátránypapírt, karszalagot,
tömlőket
A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes
még sok mást. A nagy teherbírású rozsdamentes acél pengék vastag
anyagokat
használatra
is alkalmas
is tisztán vágnak ketté, a tartós kialakítás és a kiváló minőségű anyagok pedig
hosszú élettartamot garantálnak.

EAN

Hardware ollók nehéz vágásokhoz

Szélesség:

Súly:

Amplify™
technológiával
a 2x vastagabb
anyagok vágásához

Db/doboz:

Soft
Grip™

SAP

Ergonomikus
markolat
SoftGrip™
résszel a
kényelemes
használatért

Fogazott
pengekialakításának
köszönhetően a
vágandó anyag
nehezen csúszik ki
a pengék között
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csapszegvágók

Továbbfejlesztett
mechanizmussal

PowerGear
csapszegvágók
™

Cut a range of heavy-duty materials including
padlocks, chains, rebar, metal rods, threaded
rods and more.

Kovácsolt,
hőkezelt
pengéi
élesek
maradnak
nehéz vágás
folyamán is
Soft
Grip™

Softgrip™ részekkel
rendelkező, ergonomikusan
kialakított markolat

Állítható
csavarral,
amellyel
optimalizálható
a vágófej
a vágandó
anyaghoz

PowerGear™

-kal

PowerGear™ technológiával
amely akár 40%-kal megkönnyíti
a vágás teljesítményét ott, ahol a
legszükségesebb; a vágás elején

több erő

CSAPSZEGVÁGÓK

Csapszegvágók

PowerGear™ csapszegvágó, 91 cm
Magasság: 55 mm

Hossz: 920 mm

Szélesség: 320 mm

Súly: 6250 g

Db/doboz: 1

SAP

1027216

EAN

EAN

Fiskars Pro csapszegvágóit a szabadalmaztatott PowerGear™ technológiájával
alakítottuk ki; akár 40%-kal több erőt fejthetünk ki velük a vágás folyamán, mint más
Magasság:
Hossz:
Szélesség:
Súly: fém csövekhez,
Db/doboz:
SAP
versenytársak
termékeivel.
Ideális láncokhoz,
zárakhoz
és egyéb
nehezen vágható anyagokhoz. A fejen található csavarok állíthatók, ezzel optimalizálhatjuk
a vágófejet a vágandó anyaghoz.

Piacvezető
rezgéscsillapító
rendszerrel

+!4;;?01"KDEGHG!

PowerGear™ csapszegvágó, 76 cm
Magasság: 50 mm

Hossz: 750 mm

Szélesség: 290 mm

Súly: 5200 g

Db/doboz: 1

SAP

1027215

EAN

• Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 1/2” (< 19 HRC)
vastagságig és kemény anyagok 3/8” vastagságig
(< 40 HRC) vághatók vele
• Hossz: 91 cm
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PowerGear™ csapszegvágó, 61 cm
Magasság: 45 mm

Hossz: 615 mm

Szélesség: 210 mm

Súly: 3060 g

Db/doboz: 2

SAP

1027214

EAN

• Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 7/16” (< 19 HRC)
vastagságig és kemény anyagok 5/16” vastagságig
(< 40 HRC) vághatók vele
• Hossz: 76 cm

+!4;;?01"KDEGFM!

• Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 3/8” (< 19 HRC)
vastagságig és kemény anyagok 1/4” vastagságig
(< 40 HRC) vághatók vele
• Hossz: 61 cm

Magasság: 40 mm

Hossz: 355 mm

Szélesség: 145 mm

EAN

PowerGear™ csapszegvágó, 36 cm
Súly: 1300 g

Db/doboz: 2

SAP

1027213
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• Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 5/16” (< 19 HRC)
vastagságig és kemény anyagok 3/16” vastagságig
(< 40 HRC) vághatók vele
• Hossz: 36 cm

36

www.fiskars.com

KŐTÖRŐ KALAPÁCSOK

KALAPÁCSOK

IsoCore™ kőtörő kalapács, L
Magasság: 76 mm

Hossz: 921 mm

Szélesség: 159 mm

Súly: 4763 g

Db/doboz: 2

1020219

Magasság: 83 mm

Hossz: 921 mm

Szélesség: 178 mm

Súly: 5670 g

Db/doboz: 2

SAP

1020164

Szélesség: 121 mm

Súly: 1633 g

Db/doboz: 2

SAP

1020217
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• Ékalakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel.
• Edzett acél rozsdaálló bevonattal.
• Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés
pontosságát.
• A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés
közben.
• Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós
rezgések csillapítására.
• SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás
érdekében, megelőzi a hólyagok kialakulását

Enyhén
visszahajló nyél
Nagyobb kontroll

IsoCore™ bontó kalapács, L
Magasság: 57 mm

Hossz: 362 mm

Szélesség: 140 mm

Súly: 2177 g

Db/doboz: 2

SAP

1020218

EAN

Speciális markolat
Egyedi textúrájának
köszönhetően
segít a hatékony
munkavégzésben

Hossz: 286 mm

EAN

Magasság: 57 mm
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• Ékalakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel.
• Edzett acél rozsdaálló bevonattal.
• Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés
pontosságát.
• A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés
közben.
• Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós
rezgések csillapítására.
• SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás
érdekében, megelőzi a hólyagok kialakulását

IsoCore™
rezgéscsillapító
kialakítás, túlütés
elleni védelemmel

EAN

IsoCore™
Magasság:

38
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• Ékalakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel.
• Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik, vagy pattan le.
• Edzett acél rozsdaálló bevonattal.
• Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát.
• A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben.
• Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós rezgések
csillapítására.
• Acélborítású magja javítja a markolat szilárdságát.
• SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás
érdekében

IsoCore™ bontó kalapács, M

A versenytársakéhoz
képest még nagyobb
fejkialakítás

EAN

IsoCore™ kőtörő kalapács, XL

Elválaszthatatlan
szegecselt fej
Rozsdamentes acél
szegecselt
fej acél-erősített
testtel páratlan erőt
és tartósságot ad a
termékünknek

Kovácsolt,
hőkezelt acél,
rozsdaálló
bevonattal

+!4;;?01"IJDDJG!

• Ékalakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel.
• Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik, vagy pattan le.
• Edzett acél rozsdaálló bevonattal.
• Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát.
• A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben.
• Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós
rezgések csillapítására.
• Acélborítású magja javítja a markolat szilárdságát.
• SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás
érdekében

A szabadalmaztatott IsoCore™ rezgéscsillapító rendszer
2x kevesebb rezgést és vibrációt közvetít, mint a fa markolat,
csökkentve így a testet ért hatásokat.

5x pusztítóbb
Az indukciósan edzett,
ék alakú bontófejre
koncentrálódik az erő a
maximális megsemmisítés
érdekében, a törmelék
ugyanakkor oldalra esik a
felhasználótól távol

SAP

EAN

Kőtörő kalapácsok

Kőtörő és bontó kalapácsok

www.fiskars.com

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

39

Kalapácsok

Hosszan tartó használatra tervezve
Kovácsolt, hőkezelt acél fej, rozsdamentes
használatot garantáló bevonattal.

Hossz: 914 mm

Szélesség: 469 mm

Súly: 3400 g

Db/doboz: 2

SAP

1020166
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• Ideális kemény, köves felületek vagy nagyon kemény,
száraz föld feltöréséhez
• A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb
lendítés mellett is biztonságos használatot garantál

IsoCore™ csákány, S, 0.68 kg
Magasság: 62 mm

Hossz: 359 mm

Szélesség: 250 mm

Súly: 580 g

Db/doboz: 2

SAP

1062937

A tökéletes eszköz feletti kontroll érdekében
Ergonomikus markolat és tökéletesen kivitelezett
nyél.

IsoCore építőipari fejsze, S
Hossz: 359 mm

Szélesség: 143 mm

Súly: 1360 g

Db/doboz: 2

SAP

1062936
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• Ideális kisebb rönkök, aprófa hasítására.
• Kevesebb ütést és vibrációt ad át, mint a fa nyelű fejszék,
csökkentve a testre ható erőt.
• Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik vagy
pattan le, még akkor sem, ha maximális erővel lendítjük.
• Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdaálló bevonattal.

Új

Hossz: 921 mm

Szélesség: 203 mm

Súly: 5220 g

Db/doboz: 2

IsoCore

SAP

EAN

IsoCore™ építőipari fejsze, XXL
Magasság: 76 mm
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• A fej csákányszerű vége a kemény felületeken való áthatolást segíti, míg a bontó vége kemény talajon kapaként
használható.
• Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik, vagy
pattan le.
• Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdaálló bevonattal.
• SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás
érdekében.
• A markolat borítása javítja a fogást és megakadályozza a
hólyagosodást

Új

Magasság: 51 mm

EAN

A kényelmesebb használatért
Egyedülálló rezgéscsillapító rendszerrel,
amely a rezgések akár 70%-át elnyelik.

Magasság: 90 mm

EAN

IsoCore

™

IsoCore™ csákány, L

EAN

Csákányok, építőipari fejszék

1020220
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• Ideális például fa hasítására
• Optimalizált pengekialakítás a jobb teljesítmény
érdekében
• A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb
lendítés mellett is biztonságos használatot garantál

EAN

™

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP
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Kalapácsok

Kalapácsok

Db/doboz: 4

SAP

1020213
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Magasság: 38 mm

Hossz: 406 mm

Szélesség: 146 mm

Súly: 1021 g

Db/doboz: 4

• Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli
a rezgéseknek
• Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ kalapács, M, görbített
Magasság: 28 mm

Hossz: 340 mm

Szélesség: 136 mm

Súly: 885 g

Db/doboz: 6

SAP

1027202

EAN

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez;
1051973
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Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

Hossz: 343 mm

Szélesség: 146 mm

Súly: 907 g

Db/doboz: 4

SAP

1020214

EAN

Általános kalapácsok
Magasság: 38 mm

+!4;;?01"IJDDEL!

1020216

Minőségi

Magasság:

• Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli
a rezgéseknek
• Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez
• Szegbeverő előkészítés – az egykezes felhasználáshoz

• Az egyensúly, a súly és a kiváló tartósság érdekében
optimalizált fej.
• A markolat peremének köszönhetően stabil marad a
kézben lendítés közben.
• A SoftGrip™ borítású markolat segíti megelőzni a hólyagosodást, miközben kényelmesebb és könnyebb használni.
• A mart felület a szögfejet fogja meg, hogy megakadályozza a kalapács lecsúszását a szög ütésekor.
• A mágneses szögbeverő előkészítés nagy segítség az
egykezes használathoz.
• A tépőkarom gyorsan és egyszerűen kihúzza a szögeket.
• Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdaálló bevonattal.
• A meghosszabbított markolat lehetővé teszi, hogy jobban irányíthassa a precíziós ütéseket.
• A SAP
szigetelő rész elnyeli a kezdeti rezgést.

alapanyag- Szélesség:
Hossz:
választás
Kovácsolt, hőkezelt
acél rozsdaálló
bevonattal

A szabadalmaztatott IsoCore™ Shock
Control rendszere 2x kevesebb rezgést
közvetít a test felé, mint a hagyományos
fa markolatú kalapács

Optimális súlyelosztás
kialakításának
Db/doboz:
SAP
köszönhetően a
szerszámokra tökéletes
súlyelosztás jellemző

Súly:Egyedi

Magasság: 32 mm

Hossz: 340 mm

Szélesség: 134 mm

Súly: 780 g

Db/doboz: 6

SAP

1027203

EAN

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez;
1051975

IsoCore™ kalapács, L, görbített

+!4;;?01"KDEFEG!

Magasság:

Hossz:

Magasság: 38 mm

Hossz: 394 mm

Szélesség: 146 mm

EAN

Súly: 952 g

Db/doboz: 4

SAP

1020215

+!4;;?01"IJDDFI!

• Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli
a rezgéseknek
• Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez
• Mágneses szegbeverő előkészítés- az egykezes
felhasználáshoz
Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez;
1051974
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Szélesség:

Súly:

Tökéletes
fejkialakítás
a tartósság
jegyében

• Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli
a rezgéseknek
• Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ általános kalapács, XL

+!4;;?01"IJDDGF!

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez; 1051976

• Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli
a rezgéseknek
• Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ általános kalapács, L

SAP

EAN

Súly: 816 g

EAN

Szélesség: 133 mm

Magasság:

Hossz:

Bizonyos kalapácsok
mágneses funkcióval

Szélesség:

EANEAN

Hossz: 343 mm

Db/doboz:

Speciális markolat
Egyedi textúrájának
köszönhetően
segít a hatékony
munkavégzésben

SAP

Ergonomikus markolat
Markolatra illeszkedő fogás

Súly:

IsoCore™
rezgéscsillapító
kialakítás

Db/doboz:

SAP

EANEAN

Magasság: 38 mm

IsoCore™ XXL mart felületű kalapács

Visszahajló nyél
Nagyobb kontroll

IsoCore™

EANEAN

IsoCore™ általános kalapács, M

EAN

Kalapácsok

Szabadalmaztatott IsoCore™
rezgéscsillapítójának hála akár
a rezgések 70%-át elnyeli
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Bontószerszámok

A kiemelkedően
hatékony és
látványos
eredményért

Bontószerszámok
EAN

Fiskars
különbőző
bontómunkálatokat
Magasság: Pro bontószerszámaival
Hossz:
Szélesség:
Súly:
Db/doboz:
SAP
tud megvalósítani. A szabadalmaztatott IsoCore™ rezgéscsillapító
kialakítás pedig akár a rezgések 70%-át elnyeli.

Magasság: 35 mm

Hossz: 750 mm

Szélesség: 150 mm

Súly: 2750 g

Db/doboz: 2

SAP

EAN

IsoCore™ bontószerszám, L
1027221
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• Az IsoCore™ rezgéscsillapító kialakításnak köszönhetően
2x annyi rezgést nyel el, mint a fa markolat.
• Lemezhajlító és -egyenesítő lemezek
újrahasznosításához és egyenesítéséhez
• SoftGrip™ borítás a jobb fogás érdekében.
• Véső és feszítővas segítségével könnyedén eltávolíthatja
a csempét.
• A speciális él maximalizálja a ütőerőt.
• Az ütőfelülettel a feszítővas jól pozícionálható és szűk
helyekre is beüthető
• Karom a szögek könnyű kihúzásához.

Magasság: 30 mm

Hossz: 462 mm

Szélesség: 142 mm

Súly: 1382 g

Db/doboz: 4

SAP

EAN

IsoCore™ bontószerszám, M
1027220
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• Az IsoCore™ rezgéscsillapító kialakításnak köszönhetően
2x annyi rezgést nyel el, mint a fa markolat.
• Lemezhajlító és -egyenesítő lemezek
újrahasznosításához és egyenesítéséhez
• SoftGrip™ borítás a jobb fogás érdekében.
• Véső és feszítővas segítségével könnyedén eltávolíthatja
a csempét.
• A speciális él maximalizálja a ütőerőt.
• Karom a szögek könnyű kihúzásához.
• A markolat peremének köszönhetően stabil marad a
kézben lendítés közben

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Szegkihúzó
fejkialakítással

Súly:

Feszítővasként
is funkcionál

Db/doboz:

Soft
Grip™

SAP

Egyedileg
kialakított
markolattextúrája
jobb fogást tesz
lehetővé

Optimalizált
egyensúly
jellemzi a
szerszám
kialakítását

IsoCore™
Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

akár a rezgések

Kovácsolt,
hőkezelt acél fej
rozsdamentes
bevonattal
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www.fiskars.hu

IsoCore™
Ütéscsillapító
szigetelő hüvely

Markolatkialakításának
hála stabil fogást
garantál

-át

ELNYELIK
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Bontószerszámok

Vasrúd, 5kg
Magasság: 29 mm

Hossz: 1200 mm

Szélesség: 29 mm

Súly: 4970 g

Db/doboz: 1

SAP

1027234

EAN
EAN

Vasrúd
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Vasrúd, 6kg
Magasság: 30 mm

Hossz: 1350 mm

Szélesség: 30 mm

Súly: 5970 g

Db/doboz: 1

SAP

1027235

EAN
EAN

• Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek
kimozdításához és ásáshoz
• A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít.
• Jó minőségű, tartós szénacélból készül
• Az edzett végek biztonságot nyújtanak a
felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja

+!4;;?01"KDEIGH!

Vasrúd, 7kg
Magasság: 31 mm

Hossz: 1500 mm

Szélesség: 31 mm

Súly: 7015 g

Db/doboz: 1

SAP

1027236

EAN
EAN

• Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek
kimozdításához és ásáshoz
• A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít
• Jó minőségű, tartós szénacélból készül
• Az edzett végek biztonságot nyújtanak a
felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja

+!4;;?01"KDEIHE!

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

Magasság:

Hossz:

Szélesség:

Súly:

Db/doboz:

SAP

EAN

Magasság:

EAN

• Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek
kimozdításához és ásáshoz
• A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít
• Jó minőségű, tartós szénacélból készül
• Az edzett végek biztonságot nyújtanak a
felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja
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A Fiskars már 1649 óta formálja a mindennapjainkat eszközök fejlesztésével.
Ollóink szövetek millióit vágták át, fejszéink rönkök millióit hasították szét,
késeink kenyerek millióit szelték, serpenyőink steakek millióit sütötték ki - mind
a 100% öröm élményének megteremtését szolgálva.

H á z ta r tá s | K e r t | H AR D WARE

Az Ön Fiskars partnere

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu

