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Více než 370 let naší historie je důkazem našeho
důrazu na kvalitu. Výrobky Fiskars jsou důmyslně
funkční, jedinečně uživatelsky přívětivé, mají působivě
dlouhou životnost a pyšní se ikonickým designem.
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Nože CarbonMax™
Představujeme čepele, které
vydrží ostré 24 x déle než
konkurence.
Univerzální nože
Univerzální nože, odlamovací
Vyměnitelné čepele

Převodové nůžky PowerGear™
Výrazně si ulehčete těžkou práci
pomocí nástrojů, které snižují
námahu.
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Nože Hardware

Nůžky PowerArc™
Stříhání je snadnější, zejména
na konci střihu, kde je potřebná
větší síla.
Nůžky Amplify™

24
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29

Štípací kleště PowerGear™
Usnadňují stříhání tvrzených
prutů až o 30 %, zejména na
začátku střihu, kde je potřebná
větší síla.
Stavební pilka

30

Nástroje IsoCore™
Systém eliminace vibrací Shock
Control absorbuje kinetickou
energii úderu a vibrace, čímž
snižuje zátěž pro tělo uživatele.
Přeneseno je až o 70 % méně
otřesů a vibrací než u dřevěných
topůrek.

32

Bourací palice a kladiva

36

Demoliční nástroje

Pozor! Veškeré rozměry uvedené
v katalogu jsou platné pro zabalené
produkty.
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Neúnavný
Tvrdá práce je ve vaší DNA.
Proto každý den kopete.
Páčíte. Zatloukáte. A demolujete.
Vaše práce je tvrdá.
Vytrvalá. A neúprosná.
A na konci dne přichází bolest.
My vaší bolesti rozumíme.
Popravdě, existuje mnoho nástrojů, které
„odvedou práci.” Ale kolik z nich může říct,
že pracují pro vás?
My můžeme.
My pracujeme neúnavně a tvoříme nástroje,
které nejenom odvedou výkon a vydrží, ale také
snižují negativní dopad na vaše tělo. Říká se
tomu pokročilá práce s lidskými zdroji a jedná
se o studium, navrhování a ověřování, které se
soustředí právě na vás. Je to náročné.
Ale nakonec to přináší výsledky.
Skutečné problémy skutečných lidí.
Ty jsou srdcem našich designů.

Novinky
Nože CarbonMax™

Představujeme čepele a břity,
které vydrží ostré 24x déle než konkurence.

Převodové nůžky PowerGear™

Výrazně si usnadněte těžkou práci pomocí nástrojů,
které snižují námahu.

Štípací kleště PowerGear™

Usnadňují stříhání tvrzených prutů až o 30 %,
zejména na začátku střihu, kde je potřebná větší síla.

Nůžky pro velké zatížení PowerArc™
Stříhání je snadnější, zejména na konci střihu,
kde je potřebná síla.

Demoliční nástroje IsoCore™

Troufněte si i na extrémní projekty s nejlepším
systémem kontroly otřesů v tomto odvětví průmyslu.

Technologie nástrojů Hardware
CarbonMax™

24
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StaySharp™

PowerGear™

PowerArc™

AŽ O

IsoCore™
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CarbonMax

™

Ostřejší
Čepele CarbonMax™ vydrží ostré déle
než konkurence – i karbidové.
Tvrdší
Celokovová konstrukce, testovaná tak,
aby vydržela pády a nárazy.
Pohodlnější
Ergonomický design podporuje různé
úchopy pro jakékoli požadavky práce.

Ostřejší,
chytřejší,
odolnější
nože

CarbonMax™

x 24

VYDRŽÍ
OSTRÉ

DÉLE

Karbidová
norma

CarbonMax™

Laboratorně testováno a ověřeno.

Standard

UNIVERZÁLNÍ NOŽE | VYMĚNITELNÉ ČEPELE

UNIVERZÁLNÍ NOŽE | VYMĚNITELNÉ ČEPELE

Univerzální nože

CarbonMax™ univerzální nůž s pevnou čepelí
25,9 cm

Šířka:

10,9 cm

Hmotnost: 0,203 kg Balení ks: 6

vé
No

Obchodní
balení

Čepele CarbonMax™,
které vydrží ostré
24x déle.
Bezpečný uzamykací
systém brání
náhodnému uvolnění,
a to bez vlivu na
rychlost výměny
čepele.

Výška:

3 cm

Délka:

25,9 cm

Šířka:

10,9 cm

Hmotnost: 0,171 kg Balení ks: 6

vé
No

Obchodní
balení

3 cm

Délka:

18,5 cm

Šířka:

10,9 cm

Hmotnost: 0,171 kg Balení ks: 6

vé
No
Skládací
ochrana
čepele se spustí
stisknutím
pojistky.

Obchodní
balení

Zásobník pro
uložení až
5 čepelí.

3,3 cm

Délka:

26 cm

Šířka:

10,9 cm

Hmotnost: 0,244 kg Balení ks: 6

vé
No

Obchodní
balení

CarbonMax™

Obj. číslo 1027224

24
xDÉLE

Výška:

3 cm

vé
No
Ergonomická rukojeť
s technologií
SoftGrip™.

Soft
Grip™

Zakončení z tvrzeného
kovu odolává nárazům
při úderech a pádech.

Délka:

26 cm

Šířka:

10,9 cm

Hmotnost: 0,205 kg Balení ks: 6

Obchodní
balení

+!4;;?01"KDEHFL!

• Obsahuje sklopný mechanizmus čepele pro kompaktní
skladování a přenosnost.
• Kovová rukojeť pro optimální vyvážení a odolnost
na pracovišti, zakončení z tvrzeného kovu poskytující
spolehlivou odolnost vůči nárazům a pádům.
• Zásobník pro uložení 2 ks čepelí.

Obj. číslo 1027225

+!4;;?01"KDEHGI!

• S integrovaným otvírákem na plechovky a koncovkou
šroubováku pro otvírání plechovek s barvou,
odstraňování a instalaci krytů vypínačů.
• Kovová rukojeť pro optimální vyvážení a odolnost
na pracovišti, zakončení z tvrzeného kovu poskytující
spolehlivou odolnost vůči nárazům a pádům.
• Zásobník pro uložení 3 ks čepelí.

CarbonMax™ univerzální nůž pro sádrokartonáře

VYDRŽÍ
OSTRÉ

+!4;;?01"KDEHEE!

• Obsahuje mechanizmus zasunutí čepele, který brání
jejímu neúmyslnému vysunutí.
• Kovová rukojeť pro optimální vyvážení a odolnost
na pracovišti, zakončení z tvrzeného kovu poskytující
spolehlivou odolnost vůči nárazům a pádům.
• Zásobník pro uložení 5 ks čepelí.

CarbonMax™ univerzální nůž pro malíře
Výška:

Skládací a pevné
univerzální nože

Obj. číslo 1027223

CarbonMax™ univerzální nůž skládací
Výška:

+!4;;?01"KDEHDH!

• Obsahuje unikátní sklopný kryt čepele pro maximální
bezpečnost a ochranu čepele.
• Rychlé ovládání nebo bezpečné uložení jednou rukou.
• Kovová rukojeť pro optimální vyvážení a odolnost
na pracovišti, zakončení z tvrzeného kovu poskytující
spolehlivou odolnost vůči nárazům a pádům.
• Zásobník pro uložení 5 ks čepelí.

CarbonMax™ univerzální nůž se zasouvatelnou čepelí

Příjemný povrch
rukojeti pro celodenní
pohodlí a skvělou
ovladatelnost
nástroje.

Maximální odolnost
celokovové konstrukce
pro optimální
rovnováhu
a odolnost na
pracovišti.

Obj. číslo 1027222

EAN

Délka:

EAN

3 cm

EAN

Výška:

Obj. číslo 1027226

EAN

Vizuální a zvukové
ujištění, že čepel je
uzamknuta
v pozici.

EAN

Univerzální nože | Vyměnitelné čepele

+!4;;?01"KDEHHF!

• Obsahuje dva nejčastěji používané nástroje sádrokartonářů; univerzální nůž a pilku pro bleskové řezání
sádrokartonu.
• Obě čepele jsou na stejném konci nástroje a ve své
pozici se uzamykají pro vyšší bezpečnost.
• Kovová rukojeť pro optimální vyvážení a odolnost
na pracovišti, zakončení z tvrzeného kovu poskytující
spolehlivou odolnost vůči nárazům a pádům.
• Zásobník pro uložení 3 ks čepelí.

9

UNIVERZÁLNÍ NOŽE | VYMĚNITELNÉ ČEPELE

UNIVERZÁLNÍ NOŽE | VYMĚNITELNÉ ČEPELE

S integrovanou
pomůckou, která
snadno odlomí
a zachytí použité břity.

24
xDÉLE

Výška: 18,4 cm

Délka: 3,2 cm

Šířka: 10,2 cm

vé
No

Hmotnost: 0,219 kg Balení ks: 6

x 50

VYDRŽÍ
OSTRÉ

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška: 16,5 cm

Délka: 1,3 cm

Šířka: 7,6 cm

vé
No

Hmotnost:

Mimořádná ergonomie
s tvarovanou rukojetí
a technologií SoftGrip™.

Balení ks:

Soft
Grip™

Obj. číslo

Bezpečný uzamykací
systém brání náhodnému
uvolnění, a to bez vlivu na
rychlost výměny břitu.

CarbonMax™ odlamovací nůž 18 mm
Výška: 2,6 cm

Délka:

25,9 cm

Šířka:

10,9 cm

Hmotnost: 0,154 kg Balení ks: 8

vé
No

Obchodní
balení

Obj. číslo 1027227

Výška: 2,9 cm

vé
No

10

Délka:

25,9 cm

Šířka:

10,9 cm

Hmotnost: 0,239 kg Balení ks: 6

Obchodní
balení

+!4;;?01"KDEHIM!

• Nabízí praktickou přední výměnu břitů bez volných dílů,
čímž výměnu břitů zjednodušuje a zrychluje.
• S integrovanou pomůckou, která snadno odlomí
a zachytí použité břity.
• Používá univerzální odlamovací břity o výšce 18 mm.

CarbonMax™ odlamovací nůž 25 mm
Obj. číslo 1027228

x 10

Obj. číslo 1027230

+!4;;?01"KDEHJJ!

• Nabízí praktickou přední výměnu břitů, bez volných dílů,
čímž výměnu břitů zjednodušuje a zrychluje.
• S integrovanou pomůckou, která snadno odlomí
a zachytí použité břity.
• Používá univerzální odlamovací břity o výšce 25 mm.

Výška: 16,5 cm

Délka: 1 cm

Šířka: 7,6 cm

vé
No

Hmotnost: 0,015 kg Balení ks: 6

x5

Obj. číslo 1027229

Délka: 0,5 cm

Šířka: 4,8 cm

vé
No

Hmotnost: 0,019 kg Balení ks: 6

x5

Obj. číslo 1027232

vé
No

Délka: 1,6 cm

Šířka: 7,6 cm

Hmotnost: 0,089 kg Balení ks: 6

x5

+!4;;?01"KDEIDG!

•Náhradní čepele pro odlamovací nože
Fiskars CarbonMax™ 18 mm.
• Čepele CarbonMax™ jsou vybaveny patentovanou
vrstvou Fiskars, která chrání ostří.
• Vydrží ostré až 24x déle než standardní břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Čepel se čistě ulomí pro získání nového, ostrého břitu.
• Balení obsahuje 5 ks 18 mm odlamovacích břitů.

CarbonMax™ břity pro odlamovací nůž 25 mm, 5 ks
Výška: 21,6 cm

+!4;;?01"KDEHKG!

• Náhradní břity pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™
s patentovaným pokovením společnosti Fiskars, které
zachovává nabroušení ostří.
• Vydrží ostré až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Balení obsahuje 5 ks břitů pro univerzální nože.

CarbonMax™ břity pro odlamovací nůž 18 mm, 5 ks
Výška: 17,8 cm

+!4;;?01"KDEHLD!

• Náhradní břity pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™
s patentovaným pokovením společnosti Fiskars, které
zachovává nabroušení ostří.
• Vydrží ostré až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Balení obsahuje 10 ks břitů pro univerzální nože.

CarbonMax™ břity pro univerzální nůž, 5 ks

EAN

Šířka:

EAN

Délka:

EAN

Výška:

Hmotnost: 0,049 kg Balení ks: 6

+!4;;?01"KDEHMK!

• Náhradní břity pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™
s patentovaným pokovením společnosti Fiskars, které
zachovává nabroušení ostří.
• Vydrží ostré až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Balení obsahuje 50 ks břitů pro univerzální nože.

CarbonMax™ břity pro univerzální nůž, 10 ks

EAN

Výška:

Obj. číslo 1027231

EAN

Obj. číslo

EAN

Balení ks:

EAN

CarbonMax™

Šířka:
™
Břity
CarbonMaxHmotnost:
,
které vydrží ostré
24x déle.

EAN

Délka:

CarbonMax™ břity pro univerzální nůž, 50 ks

EAN

Výška:

Vyměnitelné břity

Obj. číslo 1027233

EAN

Odlamovací nože | Vyměnitelné břity

+!4;;?01"KDEIED!

• Náhradní čepele pro odlamovací nože
Fiskars CarbonMax™ 25 mm.
• Čepele CarbonMax™ jsou vybaveny patentovanou
vrstvou Fiskars, která chrání ostří.
• Vydrží ostré až 24x déle než standardní břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Čepel se čistě ulomí pro získání nového, ostrého břitu.
• Balení obsahuje 5 ks 25 mm odlamovacích břitů.
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Poznámky

CarbonMax™ břity pro odlamovací nůž 18 mm, 10 ks
Šířka:

4,8 cm

vé
No

Hmotnost: 0,07 kg Balení ks: 6

Obj. číslo 1048066

x 10

CarbonMax™ břity pro odlamovací nůž 25 mm, 10 ks
Výška: 21,6 cm

Délka:

3,2 cm

Šířka:

vé
No

7,6 cm

Hmotnost: 0,173 kg Balení ks: 6

Obj. číslo 1048067

+!4;;?01"IJDHDK!

• Náhradní čepele pro odlamovací nože
Fiskars CarbonMax™ 25 mm.
• Čepele CarbonMax™ jsou vybaveny patentovanou
vrstvou Fiskars, která chrání ostří.
• Vydrží ostré až 24x déle než standardní břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Čepel se čistě ulomí pro získání nového, ostrého břitu.
• Balení obsahuje 10 ks 25 mm odlamovacích břitů.

x 10

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

EAN

Výška:

12

+!4;;?01"IJDGME!

• Náhradní čepele pro odlamovací nože
Fiskars CarbonMax™ 18 mm.
• Čepele CarbonMax™ jsou vybaveny patentovanou
vrstvou Fiskars, která chrání ostří.
• Vydrží ostré až 24x déle než standardní břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Čepel se čistě ulomí pro získání nového, ostrého břitu.
• Balení obsahuje 10 ks 18 mm odlamovacích břitů.

EAN

1 cm

EAN

Délka:

EAN

Výška: 17,8 cm

EAN

UNIVERZÁLNÍ NOŽE | VYMĚNITELNÉ ČEPELE

NOŽE HARDWARE

Nože Hardware
Pro efektivní řezání by váš nůž měl vždy být co nejostřejší. Proto
jsme do pouzdra integrovali vysoce kvalitní brousek. Toto pouzdro
je dostupné pro všechny nože této produktové řady, budete jej
tedy mít vždy u sebe.
Ergonomie rukojeti je skvělá a inovace pouzdra umožňuje použití
levou i pravou rukou. Produktová řada sestává z 5 barevně
odlišených nožů, které pokryjí veškeré stavební úkoly.

Vršek rukojeti odolný
vůči nárazům, pro
hlubší řezy.
Vynikající

Soft ergonomie
Grip™ Optimalizovaný

tvar rukojeti
s unikátním vzorkem
na povrchu (navržen
na patentování), který
zlepšuje úchop přesně
tehdy, když je to
potřebné.

Snadné použití
Zcela obnažená
rukojeť usnadňuje
vyjmutí nože
z pouzdra.

Ostré
vždy a všude

StaySharp™
Otočná objímka
pro použití
pravou i levou
rukou.

14

www.fiskars.com

Integrovaný
ostřič

R

L
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NOŽE HARDWARE | PEVNÉ ČEPELE

OSTATNÍ NOŽE | PEVNÉ ČEPELE

Výška: 3,6 cm

Délka: 22,7 cm

Šířka: 4,2 cm

Hmotnost: 0,09 kg

Balení ks: 12

Obchodní
balení

Obj. číslo 1023617

+!4;;?01"IJDEJF!

Nůž na minerální vlnu, K20
Výška: 1,8 cm

Délka: 42 cm

Šířka: 3,8 cm

Hmotnost: 0,136 kg Balení ks: 4

• Vysoce kvalitní čepel, která vydrží déle.
• Integrovaný, jednoduchý brousek.
• Oboustranné pouzdro pro použití oběma rukama.

Obj. číslo 1001626

EAN

Nůž Hardware zednický, černý

Ostatní nože | Pevné čepele
EAN

Nože Hardware | Pevné čepele

+!4;;?02"LKMDFK!

• Ideální pro řezání izolačních materiálů, jako je minerální
vlna nebo polystyren.

Retail
Obchodní
pack
balení

Obj. číslo 1023618

Délka: 3,6 cm

Šířka: 8 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Balení ks: 8

Obchodní
balení

Obj. číslo 1023619

Délka: 3,6 cm

Šířka: 8 cm

Hmotnost: 0,122 kg Balení ks: 8

Obchodní
balení

Obj. číslo 1023620

Délka: 3,6 cm

Šířka: 8 cm

EAN

Hmotnost: 0,152 kg Balení ks: 8

Obchodní
balení

16

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

+!4;;?01"IJDELJ!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

+!4;;?01"IJDEMG!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

• Kratší čepel pro vyšší preciznost.
• Integrovaný, jednoduchý brousek.
• Oboustranné pouzdro pro použití oběma rukama.
• Ergonomická rukojeť ze tří komponent.

Nůž Hardware tesařský
Výška: 28 cm

Délka:

• Pevnější a širší čepel pro velké zatížení.
• Funguje také jako pilník na kov.
• Integrovaný, jednoduchý brousek.
• Oboustranné pouzdro pro použití oběma rukama.
• Ergonomická rukojeť ze tří komponent.

Nůž Hardware řemeslnický
Výška: 28 cm

Výška:

• Vysoce kvalitní čepel pro univerzální použití.
• Integrovaný, jednoduchý brousek.
• Oboustranné pouzdro pro použití oběma rukama.
• Ergonomická rukojeť ze tří komponent.
• Nerezová ocel.

Nůž Hardware pro náročnou práci
Výška: 28 cm

+!4;;?01"IJDEKM!

EAN

Balení ks: 8

EAN

Hmotnost: 0,13 kg

Obj. číslo 1023621

+!4;;?01"IJDFDM!

EAN

Šířka: 8 cm

EAN

Délka: 3,6 cm

EAN

Výška: 28 cm

EAN

Nůž Hardware univerzální

EAN

Obchodní
balení

• Vysoce kvalitní čepel ve tvaru dláta.
• Integrovaný, jednoduchý brousek.
• Oboustranné pouzdro pro použití oběma rukama.
• Ergonomická rukojeť ze tří komponent.
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PowerGear

™

Využijte více své síly
Patentovaná technologie PowerGear™ vám
poskytne více než 40 % síly navíc. Stříhání
plechu je tak snadnější, zejména na začátku
střihu, kde je třeba více síly.
Optimalizované rozevření rukojetí
Odpovídá vašemu úchopu a umožňuje vám
použít více síly, aniž byste přicházeli
o délku střihu.

Nástroj pro každý úkol

Čistý střih
odolných
materiálů

Offsetový
pravý střih

Offsetový
levý střih

Offsetové převodové
nůžky na plech vám
umožní držet ruku na
plechu, čímž budete
moci stříhat jeho
středem. Stříhají pod
ostřejším úhlem, čímž se
vaše ruce dostávají dále
od ostrých, zubatých
pracovních povrchů.

Přímý střih

Pravý střih

Levý střih

Ideální pro stříhání odolných
materiálů.

Krátké
čepele

Zkrácená délka
střihu, která zvyšuje
jeho kapacitu.

PowerGear™

PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH

PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH

Obchodní
balení

Výška: 2,5 cm

Délka: 29 cm

Šířka: 10,2 cm

Hmotnost: 0,44 kg Balení ks: 8

vé
No

Obchodní
balení

Obj. číslo 1027208

Délka: 29 cm

Šířka: 10,5 cm

vé
No

Hmotnost: 0,45 kg Balení ks: 8

Obchodní
balení

Obj. číslo 1027209

vé
No

20

Délka: 29,5 cm

Šířka: 10,5 cm

Hmotnost: 0,49 kg Balení ks: 6

Obchodní
balení

+!4;;?01"KDEFJL!

+!4;;?01"KDEFKI!

Výška: 2,5 cm

Délka: 29,3 cm

Šířka: 10,2 cm

Hmotnost: 0,43 kg Balení ks: 8

vé
No

Výška:

Obchodní
balení

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

+!4;;?01"KDEFMM!

• Offsetové čepele umožňující stříhání středem plátu,
zatímco ruka je bezpečně mimo stříhaný materiál.
• Kapacita stříhání: Stříhají ocel válcovanou za studena
až do tloušťky 1,214 mm nebo nerezovou ocel až do
tloušťky 0,644 mm.
• Délka střihu: 3,8 cm.

Obj. číslo 1027212

EAN

Obchodní
balení

Obj. číslo 1027211

+!4;;?01"KDEGDI!

• Kratší délka střihu zvyšuje jeho kapacitu.
• Kapacita stříhání: Stříhají ocel válcovanou za studena
až do tloušťky 1,518 mm nebo nerezovou ocel až do
tloušťky 0,911 mm.
• Délka střihu: 2,54 cm.

Obj. číslo

Převodové nůžky na plech
Konstrukce
z kované, tepelně
upravené oceli
od čepele až
po rukojeť pro
dlouhou životnost
a odolnost.
Výška:

Délka:

Prodloužený, kovaný
hrot čepele zvyšuje
páku a sílu.

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Hmotnost:
Rukojeť
EasyAction™
se rozevírá
automaticky, čímž
snižuje únavu.

Balení ks:

Obj. číslo

Soft
Grip™

Rukojeti
s jedinečnou texturou
pro vyšší komfort
a kontrolu střihu.

• Kapacita stříhání: Stříhají ocel válcovanou za studena až
do tloušťky 1,214 mm nebo nerezovou ocel až do
tloušťky 0,644 mm.
• Délka střihu: 3,8 cm.

EAN

PowerGear™ převodové nůžky na plech, offsetové pravé
Výška: 3,5 cm

Hmotnost: 0,48 kg Balení ks: 6

PowerGear™ převodové nůžky na plech, krátké ostří

• Kapacita stříhání: Stříhají ocel válcovanou za studena až
do tloušťky 1,214 mm nebo nerezovou ocel až do
tloušťky 0,644 mm.
• Délka střihu: 3,8 cm.

PowerGear™ převodové nůžky na plech, levé
Výška: 2,3 cm

+!4;;?01"KDEFIE!

• Kapacita stříhání: Stříhají ocel válcovanou za studena
až do tloušťky 1,214 mm nebo nerezovou ocel až do
tloušťky 0,644 mm.
• Délka střihu: 3,8 cm.

PowerGear™ převodové nůžky na plech, pravé

Šířka: 10,5 cm

EAN

vé
No

Obj. číslo 1027207

Délka: 29,5 cm

Obj. číslo 1027210

+!4;;?01"KDEFLF!

• Offsetové čepele umožňující stříhání středem plátu,
zatímco ruka je bezpečně mimo stříhaný materiál.
• Kapacita stříhání: Stříhají ocel válcovanou za studena až
do tloušťky 1,214 mm nebo nerezovou ocel až do
tloušťky 0,644 mm.
• Délka střihu: 3,8 cm.

PowerGear™
Výška:

Délka:

Šířka:

EAN

Hmotnost: 0,43 kg Balení ks: 8

EAN

Šířka: 10,2 cm

EAN

Délka: 29,5 cm

EAN

Výška: 2,5 cm

Výška: 3,5 cm

vé
No

Obsahují čepele s patentovanou technologií PowerGear™; převodový systém,
který vám poskytne o 40 % více síly, zejména v nejtěžší části střihu.

PowerGear™ převodové nůžky na plech, přímé

PowerGear™ převodové nůžky na plech, offsetové levé

EAN

EAN

Převodové nůžky na plech Fiskars Pro PowerGear™ jsou ideální pro stříhání různých
odolných materiálů, včetně plechu, potrubí, sádrokartonových rohů, kovových svorníků,
Výška:
Šířka:
Hmotnost: lišt, okapů
Balení ks:a dalšího.
Obj. číslo
lišt,
podhledů,Délka:
římsových desek,
odkapových

EAN

Převodové nůžky na plech

Omezené
rozevření rukojetí
Brání nadměrnému
rozevření bez
omezení délky
střihu.

PowerArc

™

Překonávají
i nejlepší
konkurenci

Inteligentní mechanizmus
Technologie využívající zakřivené čepele
poskytuje až 30 % síly navíc.

PowerArc™

NŮŽKY PRO NÁROČNOU PRÁCI

NŮŽKY PRO NÁROČNOU PRÁCI

10 cm

Šířka:

22 cm

Hmotnost: 0,198 kg Balení ks: 6

Obj. číslo 1027204

EAN

2 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0,166 kg Balení ks: 5

+!4;;?01"KDEFFD!

Výška:

32 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0,126 kg Balení ks: 6

29,5 cm

Délka:

10 cm

Šířka:

26 cm

Hmotnost: 0,259 kg Balení ks: 6

Obj. číslo 1027205

EAN

Výška:

+!4;;?01"KDEFGK!

Obchodní
balení

Výška:

Délka:

PowerArc™ nůžky univerzální, silné
Výška:

26,4 cm

Délka:

12 cm

Šířka:

26 cm

Hmotnost: 0,205 kg Balení ks: 6

Obchodní
balení

Obj. číslo 1027206

22 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

EAN

8 cm

Hmotnost: 0,11 kg

Balení ks: 5

Obchodní
balení

24

+!4;;?01"KDEFHH!

Výška:

• Ideální pro stříhání různých odolných materiálů, včetně
tenkých kovů, okapů, vinylových obkladů, izolačních
materiálů, izolačních pásek, lepenky, lan, térového
papíru, římsových desek, hadic a dalších.
• Offsetové držadlo je možné použít pro stříhání shora nebo
zespodu, zatímco ruka je bezpečně mimo stříhaný materiál.
• Extrémně odolné čepele z nerezové oceli stříhají skrz
silné materiály bez separace a nerezivějí.

Nůžky Amplify™, 21 cm
Výška:

EAN

• Ideální pro stříhání různých materiálů, včetně izolačních
materiálů, izolačních pásek, lepenky, lan, térového
papíru, Tyveku, hadic a dalších.
• Extrémně odolné ražené čepele z nerezové oceli stříhají
skrz silné materiály bez separace a nerezivějí.
• Zvětšené oblouky držadel pro ruce v rukavicích.

Obj. číslo 1020224

+!4;;?08"LMEILD!

• Ideální pro nejrůznější stříhání těžkých materiálů, jako
jsou kůže, pytlovina, koberce, plachty, polstrování
a mnohé další.
• Technologie Amplify™ rozpozná oddělování čepelí při
stříhání silných materiálů, a tlačí čepele zpět k sobě, čímž
vždy zajistí čistý střih - pohyblivý hrot čepelí přenáší
energii do torzního čepu, který zajistí optimální
úhel čepelí.

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Extra silné nerezové čepele
Snadno stříhají skrz silné materiály.
Hroty čepelí sahají až do rukojeti,
čímž zvyšují páku a sílu při obtížných
střizích.

Silnější,
ražené čepele
PomáhajíDélka:
předcházet Šířka:
oddalování čepelí při
stříhání silnějších materiálů.

Hmotnost:

Balení ks:

+!4;;?08"LMEJLM!

• Ideální pro nejrůznější stříhání těžkých materiálů, jako
jsou kůže, pytlovina, koberce, plachty, polstrování
a mnohé další.
• Technologie Amplify™ rozpozná oddělování čepelí
při stříhání silných materiálů, a tlačí čepele zpět k sobě,
čímž vždy zajistí čistý střih - pohyblivý hrot čepelí
přenáší energii do torzního čepu, který zajistí
optimální úhel čepelí.

Nůžky Hardware, 25 cm

• Ideální pro stříhání izolačních materiálů, jako je minerální
vlna nebo polystyren.
• Extrémně odolné ražené čepele z nerezové oceli stříhají
skrz silné materiály bez separace a nerezivějí.
• Ergonomicky navržená držadla s ochranou prstů.
• Čepele z nerezové oceli.

PowerArc™ nůžky pro velké zatížení, 26 cm

Obj. číslo 1020223

Obj. číslo 1020478

EAN

Délka:

Délka:

(!35CC:0"JMMJGL!

• Vysoce kvalitní čepele z nerezové oceli se zářezem
pro stříhání drátů.
• Ergonomický a odolný design.

Obj. číslo

Obj. číslo

Zvětšené oblouky
držadel
Optimalizováné pro
ruce v rukavicích.

EAN

26 cm

25 cm

PowerArc™

Technologie
PowerArc™
Technologie čekající
na schválení patentu,
která usnadňuje
stříhání, zejména na
konci střihu, kde je
třeba více síly.
EAN

Výška:

Výška:

Amplify™
Výška:

Délka:
STŘÍHEJTE

SILNĚJŠÍ
MATERIÁLY

Šířka:

Hmotnost:

S technologií
zvyšující sílu
Amplify™
Stříhejte 2 x silnější
materiály.

Balení ks:

Soft
Grip™

Obj. číslo

Ergonomická
rukojeť
s technologií
Softgrip™ zvyšuje
komfort
a kontrolu.

EAN

PowerArc™ nůžky pro velké zatížení, 21 cm

Nůžky Amplify™, 24 cm

Obchodní
balení

EAN

Nůžky pro velké zatížení Fiskars Pro obsahují technologie zvyšující střižný výkon;
PowerArc™ pro až o 30 % více síly a Amplify™ stříhající až 2 x silnější materiály
Výška:běžné nůžky.
Délka: Nůžky jsou
Šířka: ideální pro
Hmotnost:
Balení ks:materiálů,
Obj. číslo
než
stříhání různých
včetně
izolačních materiálů, izolačních pásek, lepenky, korku, lan, térového papíru,
Tyveku, hadic a dalších. Velmi silné čepele z nerezové oceli stříhají skrz silné
materiály bez rizika separace a jejich odolná konstrukce a použité materiály
garantují dlouhou životnost.

EAN

Nůžky pro velké zatížení

Vroubkované
ostří čepele udrží
při střihu i kluzké
materiály.

Zažijte
vyspělou
mechaniku

ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

Štípací kleště PowerGear

™

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

Kované,
tepelně
upravené
čepele
Vydrží ostré
i při častém
používání.

Soft
Grip™

Ergonomické rukojeti
s technologií Softgrip™
zvyšují komfort
a ovladatelnost nůžek.
Nastavitelné
šrouby
optimalizují
pozici čelistí pro
zachování síly
střihu.

PowerGear™
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Patentovaná technologie PowerGear™
Usnadňuje stříhání tvrzených prutů až
o 30 %, zejména na začátku střihu, kde je
potřebná vyšší síla.

ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

PILKY

PowerGear™ pákové štípací kleště převodové, 91 cm
Výška:

5,5 cm

Délka:

92 cm

Šířka:

32 cm

Hmotnost: 5,5 kg

Balení ks: 1

Obj. číslo 1027216

EAN

Pilka stavební M (16 cm)
Výška:

3,4 cm

Délka:

40 cm

Šířka:

8,5 cm

Hmotnost: 0,127 kg Balení ks: 4

Obchodní
balení

EAN

Pákové štípací kleště Fiskars Pro obsahují patentovanou technologii PowerGear™.
Převodovým mechanismem je zvýšena páka a při střihu kovových prutů získáte
Výška:
Délka: navíc, zejména
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Obj. číslo
až
o 30 % výkonu
v nejtěžší
části střihu.
Jsou ideální
pro stříhání
různých odolných materiálů, včetně visacích zámků, řetězů, výztuží, kovových tyčí,
závitových tyčí a dalších. Nastavitelné excentrické šrouby umožňují optimalizovat
čelisti tak, aby síla střihu zůstala po celou dobu stejná.

+!4;;?01"KDEGHG!

Výška:

Délka:

Šířka:

Obj. číslo 1020221

EAN

Pilky

+!4;;?01"IJDEFH!

• Jemné zuby optimalizované pro snadné řezání
suchého dřeva a prken.
• Řeže tahem k sobě.
• Čepel se bezpečně zasune do rukojeti, když se pilka
nepoužívá.
• Obsahuje užitečnou karabinu na opasek pro snadné
přenášení.
• Rukojeť SoftGrip™ zajišťuje bezpečný úchop při práci.

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

EAN

Štípací kleště

• Střižná kapacita: měkké materiály až do 1,27 cm (<19
HRC) a tvrdé materiály až do 0,95 cm(<40 HRC).
• Délka: 91 cm.

5 cm

Délka:

75 cm

Šířka:

29 cm

Hmotnost: 4,45 kg

Balení ks: 1

Obj. číslo 1027215

+!4;;?01"KDEGGJ!

Výška:

Rukojeť SoftGrip™
zajištuje pohodlný
a pevný úchop.
Délka:
Šířka:

PowerGear™ pákové štípací kleště převodové, 61 cm
Výška:

4,5 cm

Délka:

61,5 cm

Šířka:

21 cm

Hmotnost: 3,06 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo 1027214

EAN

• Střižná kapacita: měkké materiály až do 1,11 cm (<19
HRC) a tvrdé materiály až do 0,79 cm (<40 HRC).
• Délka: 76 cm.

+!4;;?01"KDEGFM!

EAN

Výška:

Soft
Grip™

Menší zuby pro řezání
suchého dřeva.

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Zatažitelná čepel
Čepel se zasune
do rukojeti pro bezpečné
skladování pilky.
EAN

PowerGear™ pákové štípací kleště převodové, 76 cm

EAN

Stavební pilka

• Střižná kapacita: měkké materiály až do 0,95 cm (<19
HRC) a tvrdé materiály až do 0,64 cm (<40 HRC).
• Délka: 61 cm.

Výška:

4 cm

Délka:

35,5 cm

Šířka:

14,5 cm

Hmotnost: 1,08 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo 1027213

+!4;;?01"KDEGEF!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

EAN

EAN

PowerGear™ pákové štípací kleště převodové, 36 cm

Ochrana prstů jim
brání ve sklouznutí
do části s čepelí.

• Střižná kapacita: stříhají měkké materiály až do 0,79 cm
(<19 HRC) a tvrdé materiály až do 0,48 cm (<40 HRC).
• Délka: 36 cm.

Obsahuje karabinu pro snadné přenášení
a bezpečné skladování.
28

Nejlepší systém
kontroly otřesů

IsoCore

™

Snižuje zátěž pro vaše tělo
Patentovaná technologie snižuje otřesy a vibraci
úderu až o 70 %, čímž redukuje únavu svalů
a bolest kloubů.
Vyrobeno pro delší životnost
Kovaná, tepelně upravená hlava s povrchovou
úpravou odolnou vůči zrezivění.
Maximální kontrola úderu
Ergonomicky konturovaná rukojeť a perfektně
vyvážené topůrko pro dokonalý úder.

IsoCore™
AŽ O

MÉNĚ

VIBRACÍ
www.fiskars.com

BOURACÍ PALICE A KLADIVA

BOURACÍ PALICE A KLADIVA

Obj. číslo 1020219

IsoCore™ Bourací palice XL 4,54 kg / 88 cm
8,3 cm

Délka:

92,1 cm

Šířka:

17,8 cm

Hmotnost: 5,67 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo 1020164

Délka:

28,6 cm

Šířka:

12,1 cm

Hmotnost: 1,633 kg Balení ks: 2

Obj. číslo 1020217

IsoCore™ Bourací kladivo L 1,81 kg / 34 cm
5,7 cm

Délka:

36,2 cm

Šířka:

14 cm

Hmotnost: 2,177 kg Balení ks: 2

Obj. číslo 1020218

Délka:

92,1 cm

Šířka:

20,3 cm

Hmotnost: 4,23 kg

EAN

IsoCore™ Stavební sekera XXL 3,63 kg / 88 cm
7,6 cm

+!4;;?01"IJDDKD!

Výška:

Délka:

46,89 cm

Šířka:

+!4;;?01"IJDDHM!

Výška:

+!4;;?01"IJDDIJ!

Výška:

5 x vyššíDélka:
destruktivníŠířka:
síla
Indukčně tvrzená, klínová
demoliční hlava soustředí
maximální destrukční sílu
a odklání úlomky do stran,
pryč od uživatele.

Délka:

Šířka:

Hmotnost: 3,4 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo 1020166

+!4;;?01"IJDDMH!

• Ideální pro rozbíjení kamenitých povrchů, jako je štěrk
a zpevněná, vysušená hlína (špičatý konec) nebo poslouží
jako motyka při kopání tvrdé hlíny (motykový konec).
• Neoddělitelná nýtovaná hlava nesklouzne a neodlomí se,
a to ani při úderu maximální silou.

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Hmotnost:
Balení ks:
Neoddělitelná

Obj. číslo

Hmotnost:

Obj. číslo

Balení ks: 2

Obj. číslo 1020220

+!4;;?01"IJDDLK!

nýtovaná hlava
Nýtovaná hlava
z nerezové oceli a jádro
z tvrzené oceli poskytují
našemu produktu
nepřekonatelnou výdrž
a odolnost hlavy.

Balení ks:

Kovaná, tepelně
upravená ocel
s povrchovou úpravou
proti rezivění.

• Ideální pro použití jednou rukou při přesné demoliční
práci (demoliční plocha) nebo při zatloukání stavebních
hřebíků, kolíků nebo klínů (zatloukací plocha).
• Plocha s velkým průměrem zvyšuje přesnost úderu.

Obchodní
balení

Výška:

91,36 cm Šířka:

Obchodní
balení

• Ideální pro použití jednou rukou při přesné demoliční
práci (demoliční plocha) nebo při zatloukání stavebních
hřebíků, kolíků nebo klínů (zatloukací plocha).
• Plocha s velkým průměrem zvyšuje přesnost úderu.

Obchodní
balení

Výška:

Délka:

Bourací palice

IsoCore™ Bourací kladivo M 1,36 kg / 27 cm
5,7 cm

9 cm

• Ideální pro demoliční práce, jako je bourání betonu
(demoliční plocha) nebo zatloukání kolíků a klínů
(zatloukací plocha).
• Plocha s velkým průměrem zvyšuje přesnost úderu.
• Neoddělitelná nýtovaná hlava nesklouzne a neodlomí se,
a to ani při úderu maximální silou.

Obchodní
balení

Výška:

Výška:

• Ideální pro demoliční práce, jako je bourání betonu
(demoliční plocha) nebo zatloukání kolíků a klínů
(zatloukací plocha).
• Plocha s velkým průměrem zvyšuje přesnost úderu.
• Neoddělitelná nýtovaná hlava nesklouzne a neodlomí se,
a to ani při úderu maximální silou.

Obchodní
balení

Výška:

+!4;;?01"IJDDJG!

EAN

Hmotnost: 4,763 kg Balení ks: 2

3D textura
zlepšuje úchop
a pomáhá
předcházet
puchýřům.

Výška:

Délka:

Šířka:

EAN

15,9 cm

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

EAN

Šířka:

Zvonové zakončení
rukojeti zamezuje
vyklouznutí nástroje
z ruky.

IsoCore™

EAN

92,1 cm

EAN

Délka:

EAN

7,6 cm

EAN

Výška:

IsoCore™ Krumpáč L 2,27 kg / 88 cm

EAN

IsoCore™ Bourací palice L 3,63 kg / 88 cm

EAN

Bourací palice a kladiva

IsoCore
tlumicí návlek na
topůrku jako ochrana
před nárazem při
chybném úderu.
™

Obchodní
balení
32

• Ideální pro štípání dřeva (štípací plocha) nebo zatloukání
kolíků a klínů (zatloukací plocha).
• Optimalizovaný tvar ostří nabízí vyšší průraznost
- snadno rozštípne i tvrdá polena.
• Pro snadnější průnik se při štípání dá do zatloukací
plochy udeřit dalším nástrojem.
• Neoddělitelná nýtovaná hlava nesklouzne a neodlomí se,
a to ani při úderu maximální silou.

Zatloukací plocha
Indukčně tvrzená, s extra
velkým průměrem zvyšuje
přesnost úderu. Větší než
u konkurence.

33

KLADIVA

KLADIVA

Obchodní
balení

Obj. číslo 1020213

čelisti2,8 cm

Délka:

34 cm

Šířka:

13,6 cm

Hmotnost: 0,884 kg Balení ks: 6

Obchodní
balení

Obj. číslo 1027202

3,8 cm

Délka:

34,3 cm

Šířka:

14,6 cm

Hmotnost: 0,907 kg Balení ks: 6

Obchodní
balení

Obj. číslo 1020214

ti

3,2 cm

Délka:

34 cm

Šířka:

13,4 cm

Hmotnost: 0,779 kg Balení ks: 6

Obchodní
balení

Obj. číslo 1027203

3,8 cm

Délka:

39,4 cm

Šířka:

14,6 cm

Hmotnost: 0,855 kg Balení ks: 6

Obchodní
balení

34

Výška:

40,6 cm

+!4;;?01"IJDDEL!

+!4;;?01"KDEFEG!

Délka:

Šířka:

14,6 cm

EAN

Obj. číslo 1020215

+!4;;?01"IJDDFI!

• Ideální pro zatloukání hřebíků do pohledových
prvků bez poškození povrchu.
• Magnetický držák hřebíků umožní snadné zatloukání
jednou rukou i na hůře přístupných místech.
• Čelisti vytahují hřebíky snadno a rychle.

Hmotnost:1,021 kg

Balení ks: 4

Šířka:

Hmotnost:

Obj. číslo 1020216

+!4;;?01"IJDDGF!

• Ideální pro velké konstrukční práce a razantní zatloukání
velkých hřebíků do tvrdého dřeva.
• Vroubkovaná úderná plocha drží hlavičku hřebíku,
a brání sklouznutí kladiva při zatloukání.
• Magnetický držák hřebíků umožní snadné zatloukání j
jednou rukou i na hůře přístupných místech.
• Čelisti vytahují hřebíky snadno a rychle.

Balení ks:

Obj. číslo

Tesařská kladiva
Výška:

Výška:

Mimořádná
odolnost
Kovaná, tepelně
Délka:
Šířka:
upravená ocel
s povrchovou
úpravou proti
rezivění.

Optimální vyvážení
Unikátní design kladiv zabezpečuje optimální
vyváženíBalení
proks:každý úder.
Hmotnost:
Obj. číslo

Délka:

Hmotnost:

• Ideální pro zatloukání hřebíků při množství běžných
činností na pracovišti i v domě.
• Zahnuté čelisti optimalizovány pro snadné a rychlé
vytahování hřebíků.

IsoCore™ Tesařské kladivo XL 0,567 kg / 39 cm
Výška:

+!4;;?01"KDEFDJ!

• Ideální pro zatloukání hřebíků do pohledových
prvků bez poškození povrchu.
• Magnetický držák hřebíků umožní snadné zatloukání
jednou rukou i na hůře přístupných místech.
• Čelisti vytahují hřebíky snadno a rychle.

IsoCore™ Tesařské kladivo L 0,567 kg / 34 cm, zahnuté čelisVýška:

Délka:

Obchodní
balení

• Ideální pro zatloukání malých hřebíků do pohledových
prvků bez poškození povrchu.
• Zahnuté čelisti vytahují hřebíky snadno a rychle.

IsoCore™ Tesařské kladivo L 0,567 kg / 34 cm
Výška:

Výška: 3,8 cm

• Ideální pro zatloukání malých hřebíků do pohledových
prvků bez poškození povrchu.
• Čelisti vytahují hřebíky snadno a rychle.

IsoCore™ Tesařské kladivo M 0,454 kg / 34 cm, zahnuté
Výška:

+!4;;?01"IJDDDE!

EAN

Hmotnost: 0,816 kg Balení ks: 6

EAN

13,3 cm

Šířka:

Mimořádně
odolná
úderná hlava
s optimálním
vyvážením.

EAN

Šířka:

3D textura rukojeti zlepšuje
úchop a pomáhá předcházet
puchýřům.

Balení ks:

Obj. číslo

Ergonomie držadla
Konturované držadlo s
prodlouženým úchopem
pro pevné sevření při prvním
úderu do hřebíku.
IsoCore™
Izolační potah
absorbující nárazy.

Výška:

Délka:

Magnetický držák
hřebíků u tesařských
kladiv (u vybraných
modelů).

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Patentovaný systém kontroly otřesů
IsoCore™ absorbuje otřesy a vibraci
úderu, čímž snižuje zátěž pro tělo.
Přeneseno je až o 70 % méně otřesů
a vibrací než u dřevěných topůrek.

EAN

34,3 cm

EAN

Délka:

EAN

3,8 cm

EAN

Výška:

IsoCore™ Tesařské kladivo XXL 0,624 kg / 41 cm, s vroubkovanou údernou plochou

Zahnutý
konec
Více kontroly
při úderu.

IsoCore™
EAN

IsoCore™ Tesařské kladivo M 0,454 kg / 34 cm

EAN

Kladiva

VIBRACÍ

Obj. číslo

IsoCore™ Demoliční nástroj L 0,567g / 76 cm
Výška:

3,5 cm

Délka:

75 cm

Šířka:

15 cm

Hmotnost: 2,6 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo 1027221

EAN

Demoliční nástroje řady Fiskars Pro jsou skvělé pro různé
demoliční úkoly a obsahují patentovaný systém kontroly otřesů
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
IsoCore™, který snižuje otřesy a vibrace až o 70 %.

EAN

Demoliční nástroje

+!4;;?01"KDEGML!

IsoCore™ Demoliční nástroj M 0,567 kg / 46 cm
Výška:

3 cm

Délka:

46,2 cm Šířka:

14,2 cm

Hmotnost: 1,381 kg Balení ks: 4

Obj. číslo 1027220

EAN

• Čelisti pro rovnání a opětovné použití prken.
• Sekáč a páčidlo pro snadné odstraňování kachliček,
úderová plocha pro jejich rozbíjení.
• Demoliční hrana maximalizuje sílu úderu.
• Úderová plocha umožňuje nástroj nastavit a udeřit
i ve stísněných prostorech.
• Čelisti pro snadné vytahování hřebíků.

+!4;;?01"KDEGLE!

Výška:

Délka:

Šířka:

Zahnuté čelisti
snadno vytahují
hřebíky.

Hmotnost:

Čelisti pro
ohýbání
a rovnání
prken.

Balení ks:

Soft
Grip™

Obj. číslo

EAN

• Čelisti pro rovnání a opětovné použití prken.
• Sekáč a páčidlo pro snadné odstraňování kachliček,
úderová plocha pro jejich rozbíjení.
• Demoliční hrana maximalizuje sílu úderu.
• Úderová plocha umožňuje nástroj nastavit a udeřit
i ve stísněných prostorech.
• Čelisti pro snadné vytahování hřebíků.

Optima3D textura
lizované
držadla zlepšuje
vyvážení,
úchop a pomáhá
dokonalá
předcházet
kontrola úderu.
puchýřům.

IsoCore™

Výška:

Délka:

Šířka:

Kovaná, tepelně
upravená ocel
s povrchovou
úpravou proti
zrezivění.

Hmotnost:

Balení ks:

IsoCore™
Izolační vložka
tlumící nárazy.

Obj. číslo

Zvonové zakončení
rukojeti zamezuje
vyklouznutí nástroje
z ruky.

EAN

Dávejte zabrat
projektům,
ne svému
tělu

DEMOLIČNÍ NÁSTROJE

DEMOLIČNÍ NÁSTROJE

Železná tyč 5 kg
Výška:

120 cm

Délka:

2,9 cm

Šířka:

2,9 cm

Hmotnost: 4,97 kg

Balení ks: 1

Obj. číslo 1027234

EAN

Železné tyče a páčidla

+!4;;?01"KDEIFK!

Železná tyč 6 kg
Výška:

135 cm

Délka:

3 cm

Šířka:

3 cm

Hmotnost: 5,97 kg

Balení ks: 1

Obj. číslo 1027235

EAN

• Pro páčení, posun těžkých předmětů, uvolňování
kamenů a kopání.
• Osmiúhelníkový průřez pro lepší úchop.
• Vyrobena z vysoce kvalitní a odolné uhlíkové oceli.
• Tvrzené konce tyče zajišťují bezpečnost uživatele
při úderu.

+!4;;?01"KDEIGH!

Železná tyč 7 kg
Výška:

150 cm

Délka:

3,1 cm

Šířka:

3,1 cm

Hmotnost: 7,01 kg

Balení ks: 1

Obj. číslo 1027236

EAN

• Pro páčení, posun těžkých předmětů, uvolňování
kamenů a kopání.
• Osmiúhelníkový průřez pro lepší úchop.
• Vyrobena z vysoce kvalitní a odolné uhlíkové oceli.
• Tvrzené konce tyče zajišťují bezpečnost uživatele
při úderu.

+!4;;?01"KDEIHE!

Páčidlo
Výška:

3,6 cm

Délka:

59,5 cm

Šířka:

10,4 cm

Hmotnost: 1,484 kg Balení ks: 4

Obj. číslo 1027237

EAN

• Pro páčení, posun těžkých předmětů, uvolňování
kamenů a kopání.
• Osmiúhelníkový průřez pro lepší úchop.
• Vyrobena z vysoce kvalitní a odolné uhlíkové oceli.
• Tvrzené konce tyče zajišťují bezpečnost uživatele
při úderu.

+!4;;?01"KDEIIL!

EAN

• Navrženo pro páčení uvolněných prken, vytahování
hřebíků, rozbíjení a zvedání.
• Strana vytahovače hřebíků: tvar navržený
pro optimální výkon.
• Strana páčidla: prohnuté rameno se zužující se částí
pro vpáčení je optimální pro snížení námahy při práci.
• Vyrobeno z kované uhlíkové oceli.
• Kalené konce zajišťují bezpečnost uživatele.

Výška:

38

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

© 2019 Fiskars Finland Oy Ab

Fiskars je součástí vývoje zahradního nářadí už od roku 1649. Naše nůžky
rozstříhaly miliony metrů látek. Naše sekery zpracovaly miliony kmenů. Naše
nože nakrájely miliony krajíců chleba. Naše pánve usmažily miliony pečlivě
marinovaných steaků – to vše se 100% úspěchem.
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