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Meterstok 59
Hultafors klassiker - et "must" for enhver håndværker. Traditionelt 
fremstillet i glasbirk med led i svensk stål, som muliggør tynde led og 
en smidig meterstok. Metrisk gradering i sort på begge sider med 
røde decimetercifre.

•  Typegodkendt i henhold til EU Klasse III.

•  Vandbaseret beskyttelseslak øger modstandskraften mod smuds og fugt.

• Leddene er varmebehandlede, epoxylakerede og olieret på tre punkter for at give
dem førsteklasses egenskaber.

•  Alle tommestoksled kontrolleres to gange i produktionen med 
højhastighedskamera.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

100004 59-2-10 2 m 10 17 mm 10 stk.

100005 59-2-10 2 m 10 17 mm 50 stk.

100104 59-2-12 2 m 12 17 mm 10 stk.

100105 59-2-12 2 m 12 17 mm 50 stk.

100204 59-1-6 1 m 6 17 mm 10 stk.

Tommestok 61
En klassisk tommestok fremstillet i glasbirk med led i svensk stål, som 
muliggør tynde led og en smidig tommestok. Gradering med sorte cifre på 
begge sider, metrisk i underkant og engelske tommer i overkant.

•  Vandbaseret beskyttelseslak øger modstandskraften mod smuds og fugt.

• Leddene er varmebehandlede, epoxylakerede og olieret på tre punkter for at give dem
førsteklasses egenskaber.

• Alle tommestoksled kontrolleres to gange i produktionen med højhastighedskamera.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

100504 61-2-10 2 m 10 17 mm 10 stk.

100505 61-2-10 2 m 10 17 mm 50 stk.

100704 61-1-6 1 m 6 17 mm 10 stk.

Tommestok 82
Tommestok fremstillet i glasbirk med led i svensk stål, som 
muliggør tynde led og en smidig tommestok. Metrisk gradering på 
den ene side og gradering i danske tommer på den anden side.

•  Vandbaseret beskyttelseslak øger modstandskraften mod smuds og fugt.

• Leddene er varmebehandlede, epoxylakerede og olieret på tre punkter for at
give dem førsteklasses egenskaber.

•  Alle tommestoksled kontrolleres to gange i produktionen med 
højhastighedskamera.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

101504 82-2-12 2 m 12 17 mm 10 stk.

Meterstok 559, Contact-meter
Meterstok fremstillet i glasbirk med led i svensk stål, som muliggør tynde 
led og en smidig meterstok. Indvendig metrisk gradering i sort på begge 
sider med røde decimetercifre. Anvendes til måling direkte på underlag.

•  Typegodkendt i henhold til EU Klasse III.

•  Vandbaseret beskyttelseslak øger modstandskraften mod smuds og fugt.

• Leddene er varmebehandlede, epoxylakerede og olieret på tre punkter for at give dem
førsteklasses egenskaber.

• Alle tommestoksled kontrolleres to gange i produktionen med højhastighedskamera.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

101804 559-2-10 2 m 10 17 mm 10 stk.

Krympemeterstok 590
Krympemeterstok fremstillet i glasbirk med led i svensk stål, 
som muliggør tynde led og en smidig meterstok. Metrisk 
gradering i sort på den ene side og krympeskala med røde cifre 
på den anden side. Anvendes bla. ved montering af 
støbeforme.

•  Vandbaseret beskyttelseslak øger modstandskraften mod smuds og fugt.

• Leddene er varmebehandlede, epoxylakerede og olieret på tre punkter for
at give dem førsteklasses egenskaber.

•  Alle tommestoksled kontrolleres to gange i produktionen med 
højhastighedskamera.

Varenr. Model Længde Led Bredde Krympemål Ant/emb

103104 590-2-10 1 % 2 m 10 17 mm 1 % 10 stk.

103504 590-1-6 2 % 1 m 6 17 mm 2 % 10 stk.
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Meterstok A59
Meterstok fremstillet i eloxeret aluminium med led i galvaniseret stål. 
Metrisk gradering i sort på begge sider. God modstandskraft mod 
fugt, varme og slitage.

•  Eloxeret aluminium med led i galvaniseret stål giver øget beskyttelse mod 
korrosion.

•  God modstandskraft mod fugt, varme og slitage.

•  Typegodkendt i henhold til EU Klasse III.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

150003 A 59-2-10 2 m 10 15 mm 5 stk.

150103 A 59-1-6 1 m 6 15 mm 5 stk.

Meterstok G59
Meterstok fremstillet i glasfiberforstærket polyamid giver 
øget modstandskraft mod fugt. Metrisk gradering i sort på 
begge sider og røde decimetercifre.

•  Bedre modstandskraft mod fugt.

•  Foliepræget gradering øger beskyttelsen mod slitage.

•  Typegodkendt i henhold til EU klasse III.

Varenr. Model Længde Led Bredde Farve Ant/emb

200004 G 59-2-10 GU 2 m 10 15 mm Gul 10 stk.

200064 G 59-2-10 VI 2 m 10 15 mm Hvid 10 stk.

200104 G 59-2-12 GU 2 m 12 15 mm Gul 10 stk.

200204 G 59-1-6 GU 1 m 6 15 mm Gul 10 stk.

200304 G 59-1-10 GU 1 m 10 13 mm Gul 10 stk.

200364 G 59-1-10 VI 1 m 10 13 mm Hvid 10 stk.

Meterstok GE59
Meterstok fremstillet i glasfiberforstærket polyamid giver 
øget modstandskraft mod fugt. Endebeslag i rustfrit stål 
på første og sidste led for øget beskyttelse mod slid. 
Metrisk gradering i sort på begge sider og røde 
decimetercifre.

•  Bedre modstandskraft mod fugt.

•  Endebeslag i rustfrit stål.

•  Foliepræget gradering øger beskyttelsen mod slitage.

•  Typegodkendt i henhold til EU klasse III.

Varenr. Model Længde Led Bredde Farve Ant/emb

200664 GE 59-2-10 VI 2 m 10 15 mm Hvid 10 stk.

200604 GE 59-2-10 GU 2 m 10 15 mm Gul 10 stk.

Patent application filed EP 08152208.8

Tommestok G61
Tommestok fremstillet i glasfiberforstærket polyamid giver 
øget modstandskraft mod fugt. Gradering med sorte cifre 
på begge sider, metrisk i underkant og engelske tommer i 
overkant.

•  Bedre modstandskraft mod fugt.

•  Foliepræget gradering øger beskyttelsen mod slitage.

Varenr. Model Længde Led Bredde Farve Ant/emb

200404 G 61-2-10 GU 2 m 10 15 mm Gul 10 stk.

200504 G 61-1-6 GU 1 m 6 15 mm Gul 10 stk.

Tommestok A61
Tommestok fremstillet i eloxeret aluminium med led i galvaniseret 
stål. Gradering i sort på begge sider, metrisk i underkant og engelske 
tommer i overkant. God modstandskraft mod fugt, varme og slitage.

•  Eloxeret aluminium med led i galvaniseret stål giver øget beskyttelse mod 
korrosion.

•  God modstandskraft mod fugt, varme og slitage.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

150203 A 61-2-10 2 m 10 15 mm 5 stk.

150303 A 61-1-6 1 m 6 15 mm 5 stk.
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Vaterpas aluminium PV
Ekstra stærk aluminiumsprofil som måler 59 x 26 mm og vejer 880 g/m. 
Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed. 
Vagelibelle med +30 % forstørrelsesglas og selvlysende reflektor. 
Stødabsorberende endebeslag og temperaturresistent libellemontering.

•  Tolerancen i normal pos ±0,5 mm/m, omvendt pos ±0,5 mm/m.

•  Fokus libelle med farvemarkeringer for let aflæsning og med en 200 mm radie, der giver en 
følsomhed på 10 mm/m.

•  Stødabsorberende endebeslag med skridsikker funktion.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

414001 PV 40 400 mm 3 1 stk.

414101 PV 60 600 mm 3 1 stk.

414201 PV 80 800 mm 3 1 stk.

414301 PV 100 1000 mm 3 1 stk.

414401 PV 120 1200 mm 3 1 stk.

414501 PV 140 1400 mm 3 1 stk.

414701 PV 200 2000 mm 3 1 stk.

Vaterpas aluminium HV
Stærk grebvenlig aluminiumsprofil som måler 51,5 x 25,3 mm og vejer 630 g/m. 
Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed. 
Vagelibelle med +30 % forstørrelsesglas og selvlysende reflektor. 
Stødabsorberende endepropper og temperatursikre libelleindfæstninger.

•  Tolerance i normal pos ±0,5 mm/m, omvendt pos ±0,75 mm/m.

•  Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

411001 HV 40 400 mm 2 1 stk.

411101 HV 60 600 mm 3 1 stk.

411201 HV 80 800 mm 3 1 stk.

411301 HV 100 1000 mm 3 1 stk.

411401 HV 120 1200 mm 3 1 stk.

411501 HV 150 1500 mm 3 1 stk.

411601 HV 180 1800 mm 3 1 stk.

411701 HV 200 2000 mm 3 1 stk.

Vaterpas aluminium HVP MAGNET
Stærk aluminiumsprofil som måler 49 x 23 mm og vejer ca. 650 g/m 
med magneter på undersiden. Slagfaste bloklibeller med meget stor 
gennemsigtighed og holdbarhed. Vagelibelle med forstørrelsesglas 
og selvlysende reflektor.

•  Tolerance i normal pos ±0,5 mm/m, omvendt pos ±0,75 mm/m.

•  Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal 
bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Magneter Ant/emb

400753 HVP Magnet 30 300 mm 2 1 1 stk.

400803 HVP Magnet 40 400 mm 2 2 1 stk.

400903 HVP Magnet 60 600 mm 2 2 1 stk.

401001 HVP Magnet 120 1200 mm 2 4 1 stk.
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Vagelibelle med +30 % 
forstørrelsesglas og 
selvlysende reflektor.

Stødabsorberende 
endebeslag med 
skridsikring.

Ekstra stærk aluminiums 
profil, der måler 59 x 26 mm  
og vejer 880 g/m.

Slagfaste bloklibeller med meget 
stor gennemsigtighed og fokus 
funktion for lettere aflæsning.

PV VATERPAS MED FOKUS LIBELLE OG SKRIDSIKKER FUNKTION
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Vinkel- og hældningsvaterpas I 360
Stærk I-profil i aluminium som måler 50 x 23 mm og vejer 640 g/m. Slagfaste 
rørlibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed. Libellen er indstillelig i 90°.

•  Tolerance i normal pos ±1,0 mm/m.

•  Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

401203 I360 600 mm 3 1 stk.

Vaterpas aluminium SM
Aluminiumsprofil som måler 49 x 21 mm og vejer ca 520 g/m. Slagfaste bloklibeller 
med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed.

•  Tolerance i normal pos ±0,75 mm/m, omvendt pos ±1,0 mm/m.

•  Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

405831 SM 30 300 mm 2 1 stk.

405841 SM 40 400 mm 2 1 stk.

405851 SM 60 600 mm 2 1 stk.

405861 SM 80 800 mm 2 1 stk.

405881 SM 90 900 mm 2 1 stk.

405871 SM 100 1000 mm 2 1 stk.

405921 SM 120 1200 mm 3 1 stk.

405931 SM 150 1500 mm 3 1 stk.

405941 SM 180 1800 mm 3 1 stk.

405951 SM 200 2000 mm 3 1 stk.

Vaterpas plast GDS
Slagfast vaterpas i rød polystyrenplast som tåler temperaturer 
mellem –15 °C og +60 °C. Slagfaste bloklibeller med meget høj 
gennemsigtighed og holdbarhed. Vagelibelle med forstørrelsesglas og selvlysende 
reflektor. Let at rengøre.

•  Tolerance i normal pos ±1,0 mm/m.

•  Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

401503 GDS 40 400 mm 2 1 stk.

401603 GDS 60 600 mm 2 1 stk.

Torpedovaterpas plast TVP
Slagfast vaterpas i rød polystyrenplast som tåler temperaturer mellem –15 °C og 
+60 °C. Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed. 
Vagelibelle med selvlysende reflektor. Har V-spor i bunden til rørarbejde.

•  Tolerance i normal pos ±1,0 mm/m.

•  Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

401803 TVP 25 250 mm 2 5 stk.

Torpedovaterpas plast TVP MAGNET
Slagfast vaterpas i rød ABS plast med magnet på undersiden. Slagfaste 
rørlibeller med meget høj gennemsigtighed og holdbarhed.

•  Tolerance i normal pos ±1,5 mm/m.

•  Libellens radie er 150 mm, hvilket giver en følsomhed på 13 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

401853 TVP Magnet 20 200 mm 3 5 stk.

MÅL OG MÆRK
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Vaterpas aluminium MST
Mestervaterpasset er vort kraftigste og mest følsomme vaterpas. Fremstillet i 
stærk aluminiumsprofil som måler 100 x 25 mm og vejer 1260 g/m. Slagfaste 
rørlibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed.

•  Libellens radie er 2000 mm, hvilket giver en følsomhed på 1 mm/m.

•  Tolerance i normal pos ±0,5 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

402851 MST 150 1500 mm 3 1 stk.

402901 MST 180 1800 mm 3 1 stk.

402911* L MST - - -

*Model L MST er en løs libelle som reservedel.

Retteskinne RS
Fremstillet i stærk aluminiumsprofil som måler 100 x 18 mm og vejer 870 g/m. 
Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed.

•  Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Tolerance i normal pos ±1,0 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

403001 RS 180 1800 mm 2 1 stk.

403101 RS 200 2000 mm 2 1 stk.

403111 RS 240 2400 mm 2 1 stk.

Vaterpas aluminium LIBELLA 2000
Libella 2000 har et støbt og planfræset aluminiumshus. Slagfaste bloklibeller med meget stor 
gennemsigtighed, holdbarhed, forstørrelsesglas og selvlysende reflektor. Kan suppleres med 
skinne, forlænger og faldkile. LIBELLA 2000 får da en max. længde på 3100 mm og med mulighed 
for at justere hældninger.

•  Libellens radie er 1000 mm, hvilket giver en følsomhed på 2 mm/m.

•  Tolerance i normal pos ±0,25 mm/m, omvendt pos ±0,75 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Øvrige Libeller Ant/emb

407001 LIBELLA 2000 310 mm - 2 1 stk.

407011 L 2000 - Reservedel libelle - 1 stk.

407831 SP 2000 - Spændeplade med møtrik - 1 stk.

407841 SB 600+900 - Spændeplade med vinge møtrik - 1 stk.

Vaterpasskinne LIBELLA
Vaterpasskinne i aluminium med spor til enkel og trinløs montering 
på Libella 2000. Med skinner og forlænger bliver Libella 2000 et 
indstilleligt vaterpas med en max. længde på 3100 mm.

•  Fremstillet i anodiseret aluminium som sikrer, at hverken hænder eller tøj 
sværtes til.

•  Skinnerne har beskyttende endebeslag.

Varenr. Model Længde Øvrige Ant/emb

407201 L 1200 1200 mm - 1 stk.

407301 L 1500 1500 mm - 1 stk.

407401 L 1800 1800 mm - 1 stk.

407861 EVS 2000 - Endeprop vaterpasskinne 1 stk.

407501 L 600+900 600 - 900 Forlængerskinne sæt 1 stk.

407881 EFS 2000 - Endeprop forlængerskinne 1 stk.

*Model L600 + 900 er forlængerskinner.

Faldkile LIBELLA
Med en faldkile monteret mellem vaterpasskinne og din Libella 2000 har du mulighed for at 
justere hældninger.

•  Fremstillet i ABS plast som gør kilen både let og holdbar.

•  Hældningen måles i millimeter pr. meter og faldkilen har 20 trin mellem 2 og 40 mm/m.

•  Fastgøres enkelt i vaterpasskinnen med en kraftig vingemøtrik i stål.
Varenr. Model Ant/emb

407601 F 2-40 1 stk.

MÅL OG MÆRK
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Vaterpas CORDINAT
Vaterpas fremstillet i robust aluminiumsprofil med gradering, fire indstillelige slæder og to rørlibeller. Kan anvendes til måling, vage- og lodaflæsning 
samt markering af afstand. Ideel hvis du skal hænge et skab mv. op. Tolerance i normal pos ±0,5 mm/m, omvendt pos ±0,75 mm/m.

•  Overfør opmålt afstand med slæderne.

•  Placér opmålt afstand på væg og justér ved hjælp af libellerne.

•  Centrering lettes ved hjælp af nulpunktet i midten af skalaen.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

408604 CORDINAT 800 mm 2 10 stk.

Stolpevaterpas JP
Stolpevaterpas fremstillet i ABS plast med tre slagfaste rørlibeller til måling af såvel lod 
som vage.

•  De slagfaste rørlibeller har en radie på 180 mm, hvilket giver en følsomhed på 11 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal bevægelse.

•  Tolerance i normal pos ±2,0 mm/m.

Varenr. Model Dimensioner (LxB) Libeller Ant/emb

404403 JP 9 x 14 cm 3 5 stk.

Vinkel- og hældningsvaterpas NAM, APN, NP
Vinkel- og hældningsvaterpas fremstillet i stærk aluminiumprofil som 
måler 50 x 23 mm og vejer 740 g/m. Måleområdet på 360° er opdelt på 
4 x 90°. Værktøjet viser hældninger fra 0–100 %. Slagfaste bloklibeller 
med meget høj gennemsigtighed og holdbarhed.

•  Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Tolerance i normal pos ±0,5 mm/m = 0,03°.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal 
bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Magneter Ant/emb

402101 NAM 13 130 mm 1 1 1 stk.

402201 NAM 50 500 mm 1 2 1 stk.

402301 APN 60 600 mm 1 - 1 stk.

402401* NP 121 130 x 130 mm 1 - 1 stk.

*Model NP 121 er en gradskive.

Kloakvaterpas APK
Kloakvaterpas med indstillelig målepind med gradering op til 10 % 
hældning. Fremstillet i stærk aluminiumsprofil som måler 50 x 24 mm og 
vejer 740 g/m. Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og 
holdbarhed. Vagelibelle med forstørrelsesglas og selvlysende reflektor.

•  Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Tolerance i normal pos ±0,5 mm/m.

•  Væsken i libellen er en farvet, letflydende olieblanding, som giver boblen optimal 
bevægelse.

•  Modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

•  Boblen påvirkes ikke af statisk elektricitet, da væsken er antistatisk.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

402501 APK 100 1000 mm 1 1 stk.

402511 Stålpind - - 1 stk.

402521 Vinkel SP - - 1 stk.

402531 Vinkel - - 1 stk.
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1. Mål afstanden mellem ophængningspunkterne.

2.  Indstil den opmålte afstand med skyderne.  
Centrer målet over nulpunktet.

3. Marker nulpunktet på væggen.

4. Juster vaterpasset ved hjælp af libellen.

5. Marker den opmålte afstand på væggen.
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Snorvaterpas UZ
Lille og smart snorvaterpas fremstillet i slagfast plast med en libelle og krog i begge 
ender. Du hænger vaterpasset på en opspændt snor for at kunne kontrollere 
hældningen mellem to punkter.

•  Fremstillet i ABS plast som gør vaterpasset både let og holdbart.

•  Rørlibellen er fremstillet i plexiglas.

•  Væsken i libellen er en letflydende olieblanding, som sikrer boblen optimal bevægelse.

Varenr. Model Længde Ant/emb

402804 UZ 8 80 mm 10 stk.

Slangevaterpas S
Vaterpas i to dele som du sætter i hver sin ende af en slange, som derefter 
fyldes med vand. Anvendes når du skal kontrollere hældningen på større 
flader.

•  Fremstillet i akrylglas som gør dem både lette og holdbare.

•  Udluftningsskruerne er fremstillet i messing for at modvirke korrosion.

•  Passer til slanger i to dimensioner - 10 og 12 mm.

•  Skalaen går fra 0–165 mm. Varenr. Model Skala Slangedimensioner Ant/emb

402603 S 1012 0-165 mm 10 & 12 mm 5 stk.

Slangevaterpas SP
Vaterpas i to dele som du sætter i hver sin ende af en slange, som 
derefter fyldes med vand. Anvendes når du skal kontrollere hældningen 
på større flader.

•  Fremstillet i ABS plast som gør dem både lette og holdbare.

•  Passer til slanger i to dimensioner - 10 og 12 mm.

•  Skala fra 0–50–0 mm.
Varenr. Model Skala Slangedimensioner Ant/emb

402653 SP 20 0-50-0 mm 10 & 12 mm 3 stk.

Krydsvaterpas K
Vaterpas i rød slagfast plast med to vinkelrette libeller. Velegnet til  
kontrol af hældning på to vandrette flader på samme tid.

•  Fremstillet i ABS plast som gør vaterpasset både let og holdbart.

•  Rørlibellerne er fremstillet i plexiglas.

Varenr. Model Libeller Ant/emb

402004 K 5 2 10 stk.

Minivaterpas R 102
Fastgøres med lim.

Varenr. Model Dimensioner (LxBxH) Ant/emb

403501 R 102 95 x 50 x 15 mm 1 stk.

Bloklibelle NV 702
Fastmonteres med to skruer.

Varenr. Model Dimensioner (LxBxH) Ant/emb

403801 NV 702 70 x 15 x 17 mm 1 stk.

Bloklibelle FV 40
Fastgøres med lim.

Varenr. Model Dimensioner (LxBxH) Ant/emb

404201 FV 40 40 x 15 x 17 mm 1 stk.

Dåselibelle 701
Fastgøres med lim.

Varenr. Model Dimensioner Ant/emb

404601 701 Ø12.8, H=9mm 1 stk.

Glaslibelle
Fastgøres med gips.

Varenr. Model Dimensioner Ant/emb

406523 9 x 50 Ø9, L=50mm 5 stk.

MÅL OG MÆRK
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Laservaterpas LWX
Vaterpas med laser fremstillet i stærk aluminiumsprofil 59 x 26 mm som vejer 890 g/m. Et godt hjælpemiddel når du skal afmærke horisontale og 
vertikale linjer, måle og forlænge flader eller udføre vinkelret montage. Vagelibelle med forstørrelsesglas og selvlysende reflektor.

•  Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed. Libellens radie er 1000 mm, hvilket giver en følsomhed på 2 mm/m.

•  Tolerance i normal pos ±0,25 mm/m.

•  Laserklasse 2 (EN 60825-1), bølgelængde 635 nm.

•  Tolerance laser ±0,15 mm/m med et arbejdsområde på ca. 30 m.

•  Libellevæsken er modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

408011 LWX 60 600 mm 2 1 stk.

Digitalt Laservaterpas ELWX
Vaterpas med laser og digitalenhed fremstillet i stærk aluminiumsprofil 59 x 26 mm som vejer 890 g/m. Et godt hjælpemiddel når du skal afmærke 
horisontale og vertikale linjer, måle og forlænge flader eller udføre vinkelret montage. Med digitalenheden kan hældninger markeres. Vagelibelle med 
forstørrelsesglas og selvlysende reflektor.

•  Slagfaste bloklibeller med meget høj gennemsigtighed og holdbarhed. Libellens radie er 1000 mm, hvilket giver en følsomhed på 2 mm/m.

•  Tolerance i normal pos ±0,25 mm/m.

•  Laserklasse 2 (EN 60825-1), bølgelængde 635 nm. Tolerance laser ±0,15 mm/m med et arbejdsområde på ca 30 m.

•  Displayet viser tiendedele af grader, procent eller mm/m. Automatisk retvendte cifre ved omvendt måling.

•  Elektronikenhedens tolerance i vage (0°) og lod (90°) er ±0,1°, for øvrige vinkler ±0,2°.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

408021 ELWX 60 600 mm 2 1 stk.

*Elektronikenhedens tolerance i vage (0°) og lod (90°) er ±0,1°, 
for øvrige vinkler ±0,2°.

Digitalvaterpas DM
Vaterpas med digitalenhed fremstillet i stærk aluminiumsprofil 59 x 26 mm som vejer 890 g/m. Et godt hjælpemiddel når du skal opmåle eller 
afmærke hældninger. Måleområdet er 360° opdelt på 4 x 90°. Stødsikkert og vandafvisende – tåler dog ikke at blive dyppet i vand. Vagelibelle med 
forstørrelsesglas og selvlysende reflektor.

•  Slagfaste bloklibeller med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed. Libellens radie er 200 mm, hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m.

•  Tolerance i normal pos ±0,3 mm/m, omvendt pos ±0,75 mm/m.

•  Displayet viser tiendedele af grader, procent eller mm/m. Automatisk retvendte cifre ved omvendt måling. Slukker automatisk efter 6 minutter.

•  Elektronikenhedens tolerance i vage (0°) og lod (90°) er ±0,1°, for øvrige vinkler ±0,2°.

•  Libellevæsken er modstandsdygtig overfor ultraviolet lys og temperaturændringer.

Varenr. Model Længde Libeller Ant/emb

408401 DM 60 600 mm 2 1 stk.

*Elektronikenhedens tolerance i vage (0°) og lod (90°) er 
±0,1°, for øvrige vinkler ±0,2°.

MÅL OG MÆRK
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Prisme
En prisme som giver dig et laserpunkt i en 90° vinkel. Model STM giver 
to samtidige laserpunkter, et lige frem og et i en 90° vinkel. Den kan 
også drejes hele vejen rundt. Den monteres enkelt på dit 
laservaterpas med et magnetfæste.

•  Med prismen kan laserpunktet drejes 360°.

•  Fremstillet i stabilt og holdbart plast.

•  Anvendes til Laservaterpas LWX og Digitalt laservaterpas ELWX.

Varenr. Model Anvendes til Ant/emb

408135 VP ELXW, LWX 1 stk.

408131 STM ELXW, LWX 1 stk.

Beskyttelsestaske vaterpas
Beskyttelsestaske fremstillet i stærk nylon til laser- og 
digitalvaterpas. Længde 600 mm.

•  Fremstillet i ekstra stærk nylon.

•  Bred, justerbar skulderrem.

•  Anvendes til Laservaterpas LWX, Digital laservaterpas ELWX og Digital 
vaterpas DM.

Varenr. Model Anvendes til Ant/emb

408402 V 60 ELWX, LWX, DM 1 stk.

Laserbriller LB
Briller som gør det nemmere at se og fokusere på laserpunktet. 
En forudsætning for at kunne arbejde i lyse miljøer, hvor det er 
vanskeligt at se laserpunktet.

Varenr. Model Ant/emb

408121 LB 1 stk.

Laserstativ adapter
Laseradapter med hun 1/4” og han 5/8”. Adapteren gør det 
muligt at anvende et stativ med 1/4” tilslutning til en laser med 
5/8” gevind.

Varenr. Model Vægt Ant/emb

409090 LA-1 45 g 1 stk.

MÅL OG MÆRK
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Indstillelig vinkel QUATTRO
Vinkel med millimetergradering som kan indstilles i tre positioner: 45°, 90° og 135°. 
Desuden kan den foldes sammen, så den er let at opbevare i lommen på dine 
arbejdsbukser.

•  Anslaget er fremstillet i eloxeret aluminium.

•  Klingen er 45 mm bred og fremstillet i rustfrit stål.

•  Graderingen er dybtætset og meget modstandsdygtig overfor slitage.

Varenr. Model Klingelængde Tolerance Ant/emb

253103 Quattro 25 25 cm ±0,06° 5 stk.

Vinkel Prof
Vinkel med anslag i aluminium og millimetergradering i over- og underkant på klingen.

•  Klingen er fremstillet i 1,5 x 45 mm rustfrit stål.

•  Anslag i eloxeret aluminium med 18 mm bred, fræset anlægsflade.

•  Graderingen er dybtætset og meget modstandsdygtig overfor slitage.

Varenr. Model Klingelængde Tolerance Ant/emb

260003 V 20 P 20 cm ±0,03° 5 stk.

260103 V 25 P 25 cm ±0,03° 5 stk.

260203 V 30 P 30 cm ±0,03° 5 stk.

Vinkel Semi-Prof
Vinkel med anslag i glasfiberarmeret ABS plast og millimetergradering i over- og 
underkant på klingen.

•  Klingen er fremstillet i 1,0 x 45 mm rustfrit stål.

•  Anslag i glasfiberarmeret ABS plast med 18 mm bred anlægsflade.

•  Graderingen er dybtætset og meget modstandsdygtig overfor slitage.

Varenr. Model Klingelængde Tolerance Ant/emb

310003 V 20 S 20 cm ±0,06° 5 stk.

310103 V 25 S 25 cm ±0,06° 5 stk.

310203 V 30 S 30 cm ±0,06° 5 stk.

Tømrervinkel TMV
Tømrervinkel med anslag i epoxylakeret stål med millimetergradering i over- og 
underkant på klingen.

•  Gul, epoxylakeret stålvinkel.

•  Tolerance ±1,0 mm/m.

•  Screentrykt mm-gradering.

Varenr. Model Klingelængde Tolerance Ant/emb

251003 TMV 60 60 cm ±1,0 mm/m 5 stk.

251103 TMV 80 80 cm ±1,0 mm/m 5 stk.

251203 TMV 100 100 cm ±1,0 mm/m 5 stk.

MÅL OG MÆRK
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Gipsvinkel PS
Justerbar gipsvinkel med millimeter- og gradgraderinger, der kan 
indstilles i fire faste positioner. Anslag og klinge kan foldes sammen, 
så vinklen er let at opbevare og transportere. Anslaget kan drejes 
mellem højre og venstre position.

•  Vinklen kan foldes så den er let at opbevare og transportere.

•  Fire vinkler med faste positioner (22,5°, 45°, 67,5°, 90°).

•  Yderligere 21 vinkler er markeret på skalaen.

•  Anslag og blad er i anodiseret aluminium.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

253501 PS 120 1200 mm 1150 g 2 stk.

Smigvinkel SMV
Smigvinkel med klinge i rustfrit stål og anslag i aluminium med fræsede anlægsflader til 
kopiering og overførsel af vinkler til arbejdsemne.

•  Klinge i rustfrit stål.

•  Anslag i aluminium med fræsede anlægsflader.

•  Skrue til låsning af klingen er placeret i enden af anslaget for bedre håndtering.

Varenr. Model Klingelængde Ant/emb

256003 SMV 20 20 cm 5 stk.

Combivinkel
Combivinklen anvendes til at måle eksisterende vinkler eller overføre 
vinkler fra et målepunkt til et arbejdsemne.

•  Fremstillet i eloxeret aluminium for øget modstand mod korrosion.

•  Alfa x aflæses på venstre side af skalaen og Beta x på højre side.

•  Kan anvendes til aflæsning af vinkler mellem 20° og 160°.

Varenr. Model Klingelængde Ant/emb

252003 Combi 17 cm 5 stk.

Geringsvinkel GV
Giver automatisk den rigtige vinkel uden beregning. Når vinklen 
trinløst er drejet til den ønskede vinkel, halverer indikatorflaget ganske 
enkelt vinklen.

•  Vinklen er fremstillet i glasfiberarmeret nylon med indikatorflag i elforzinket metal.

•  Giver automatisk den rigtige vinkel ved geringssavning.

•  Kan anvendes til både ind- og udvendige vinkler.

Varenr. Model Ant/emb

254003 GV 4 stk.

MÅL OG MÆRK
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Stadie 701
Stadie fremstillet i træ, længde 2 m i et led, bredde 35 mm.

•  Gul refleks med cm gradering på den ene side.

•  Natur med mm gradering på den anden side.

•  Solid trækerne og endebeslag i messing.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

450341 701 RG1 N2 2 m 1 35 mm 1 stk.

Stadie 702
Stadie fremstillet i træ, længde 2,5 m i to led, bredde 35 mm.

•  Gul refleks med cm gradering på den ene side.

•  Natur med mm gradering på den anden side.

•  Solid trækerne og endebeslag i messing.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

450371 702 RG1 N2 2,5 m 2 35 mm 1 stk.

Stadie 704
Stadie fremstillet i træ, længde 4 m i fire led, bredde 35 mm.

•  Gul refleks med cm gradering på den ene side.

•  Model N2 i natur med mm gradering på den anden side.

•  Model RG6 har gul refleks med fodgradering i tiendedele på den anden side.

•  Solid trækerne og endebeslag i messing.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

450101 704 RG1 N2 4 m 4 35 mm 1 stk.

450111* 704 RG1 N2L 4 m 4 35 mm 1 stk.

450201 704 RG1 RG6 4 m 4 35 mm 1 stk.

*Model N2L er forsynet med libelle.

Stadieforlænger 710
Forlænger til stadie fremstillet i træ.

•  Gul refleks med cm gradering på den ene side.

•  Solid trækerne og endebeslag i messing.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

450401 710 RG1 2 m 2 36 mm 1 stk.

Ministadie
Foldbar stadie fremstillet i træ. Er konstrueret som en tommestok, hvilket 
gør den nem at folde sammen og transportere.

•  Gul refleks med cm gradering på den ene side.

•  Natur med mm gradering på den anden side.

•  Endebeslag i messing.

Varenr. Model Længde Led Bredde Ant/emb

450704 742 RG1 N2 2 m 6 23 mm 10 stk.

450904 743 RG1 N2 3 m 6 23 mm 10 stk.

STADIER
Stadier fremstillet i træ. Findes i flere modeller og størrelser.  
Anvendes feks. til opmåling af højdeniveauer ved bygge- og vejanlæg.

Længde afrundet op til nærmeste meter 1 m 2 m 3 m 4 m

Tolerance (mm) ±1,0 ±1,4 ±1,8 ±2,2

N 2 = Natur med mm-gradering.

RG 6 = Gul refleks med fodgradering i tiendedele.

RG 1 = Gul refleks med cm-gradering.

MÅL OG MÆRK
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Sløjdmål
Med metrisk gradering.

Varenr. Model Længde Bredde/tykkelse Ant/emb

550004 SLM 50 500 mm 25/5 mm 10 stk.

550104 SLM 100 1000 mm 25/5 mm 10 stk.

Butiksmål
Med metrisk gradering.

Varenr. Model Længde Gradering Ant/emb

550201 BUM 50 650 mm 500 mm 1 stk.

550301 BUM 100 1145 mm 1000 mm 1 stk.

Glasskæremål
Med metrisk gradering.

Varenr. Model Længde Gradering Ant/emb

550411 GLM 100 1060 mm 1000 mm 1 stk.

550501* GLM håndtag - - 1 stk.

*Håndtag fås som reservedel.

Personmål
Med metrisk gradering.

Varenr. Model Længde Bredde/tykkelse Ant/emb

552801 PEM 136 1360 mm 40/20 mm 1 stk.

552901* PEM Målepind - - 1 stk.

*Målepind fås som reservedel.

Vedmål
Med metrisk gradering.

Varenr. Model Længde Led Bredde/tykkelse Ant/emb

551601 VEM 300 3000 mm 3 35/15 mm 1 stk.

Plankemål
Krympemålskala på bagsiden.

Varenr. Model Længde Led Bredde/tykkelse Ant/emb

551204 PLM 33 330 mm 2 17/6 mm 10 stk.

Stållineal
Stållineal i hærdet rustfrit stål med matforkromet overflade for 
refleksfri aflæsning. Millimeter gradering i overkant og halve 
millimeter i underkant. Bagsiden er blank.

•  Fremstillet i hærdet rustfrit stål for bedre holdbarhed.

•  Overfladen er matforkromet for refleksfri aflæsning.

•  Graderet med millimeter i overkant, halve millimeter i underkant og røde 
decimetercifre.

•  Tolerance ±0,3 mm.

Varenr. Model Længde Bredde/tykkelse Ant/emb

554003 STL 150 150 mm 14,7/0,6 mm 5 stk.

554103 STL 300 300 mm 23,7/1,0 mm 5 stk.

554203 STL 600 600 mm 28,5/1,2 mm 5 stk.

554303 STL 1000 1000 mm 35,0/1,5 mm 5 stk.

MÅL OG MÆRK

øvrige m
ål



39

Kløfthammer TC/TR
Ergonomisk udformet hammer smedet i et stykke for øget 
styrke med vibrationsdæmpende uretanprop. Tynd og 
stærk kløft gør det nemmere at komme til uden at efterlade 
mærker. Kløftens åbning og vinkel giver det bedst mulige 
greb om sømmet. Ergonomisk udformet håndtag med 
markant endestop giver et sikkert greb.

•  Vibrationsdæmpende uretanprop.

•  Optimal vinkel og form på slagfladen.

•  Stålskaft med I-profil sikrer øget styrke.

•  Tynd og stærk kløft gør det nemmere at komme til uden at efterlade 
mærker og afrundede hjørner, der ikke ødelægger tøjet.

•  TR har lige kløft for bedre tilgang og længere skaft, der giver en øget 
kraft ved krævende arbejdsopgaver.

•  Ergonomisk udformet håndtag med markant endestop. TC fås i to 
størrelser, Large og X-Large

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Ant/emb

820110 TC 16 L 720 g Large 2 stk.

820120 TC 16 XL 720 g X-Large 2 stk.

820130 TC 20 L 795 g Large 2 stk.

820140 TC 20 XL 795 g X-Large 2 stk.

Registered Community Design No. 000843404-1/4

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Ant/emb

820220 TR 16 XL 740 g X-Large 2 stk.

820240 TR 20 XL 810 g X-Large 2 stk.

Registered Community Design No. 000843404-1/4
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DEN NYE GENERATION 
AF HAMRE.
Tag fat i en af vores kløfthamre og du fornemmer det straks – 

den ligger perfekt i hånden! Når du har arbejdet med den et 

stykke tid, er vi sikre på, at du kan mærke, den skiller sig ud fra 

mængden. Smidig, kraftfuld og perfekt udformet til dit arbejde. 

Det ergonomiske skaft findes i flere størrelser, så du kan vælge 

en hammer, som giver dig et afslappet greb, hvilket er mindre 

anstreng ende for kroppen. Du får også vibrationsdæmpningen, 

som du vil lægge mærke til, hver gang du hamrer og som 

mindsker risikoen for belastningsskader i det lange løb.

Når vores kløfthamre TC og TR er blevet fuldtræffere, er det ikke 

så mærkeligt. De er udviklet i samarbejde med professionelle 

håndværkere, som stiller store krav til alt fra funktion og vægt 

til udseendet. I samarbejde med vores ergonomer har de testet 

og evalueret vores prototyper, og vi har ændret, finjusteret og 

testet igen til både de og vi var helt tilfredse. Resultatet af 

samarbejdet er en generation af kløfthamre, som virkelig 

matcher din arbejdsfacon og samtidig mindsker belastningen 

af din krop – hver eneste dag.
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Kløfthammer TS
Ergonomisk udformet hammer med tynd og stærk kløft gør det 
nemmere at komme til uden at efterlade mærker. Kløftens 
åbning og vinkel giver det bedst mulige greb om sømmet.

•  Optimal vinkel og form på slagfladen.

•  Kløftens åbning og vinkel giver det bedst mulige greb om sømmet.

•  Tynd og stærk kløft gør det nemmere at komme til uden at efterlade 
mærker.

•  Kløften er afrundet så den ikke ødelægger arbejdstøjet.

•  Ergonomisk udformet og riflet håndtag for optimalt greb.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

820006 TS 16 720 g S - 2 stk.

820008 TS 20 800 g S - 2 stk.

Kløfthammer HHSH
Kløfthammer med stålskaft.

•  2-komponent håndtag for et effektivt greb.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

866002 HHSH 16 720 g S - 2 stk.

Lægtehammer KP
En kraftfuld lægtehammer med spids og firkantet slagflade. 
Skaftet er monteret med stålskinner.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet slagflade og kløft.

•  Træskaft fås som reservedel.

•  Stålskinner til montering af skaft fås som reservedele. Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

820066 KP 650 800 g H 827231 2 stk.

820065 KP 750 900 g H 827231 2 stk.

820070* KPS skinner - - - 1 stk.

*Reservedele til omskaftning.

El- & listehammer EL
En smidig hammer med U-formet slagflade. Formen gør det 
muligt at arbejde tæt på kanter og hjørner uden at lave mærker 
på omkringliggende flader. Ideel hvor pladsen er trang.

•  Hoved med U-formet slagflade gør det muligt at slå søm i tæt på hjørner  
og kanter.

•  Kløften er lige, så du bedre kan komme til, hvor pladsen er trang.

•  Ergonomisk udformet håndtag sikrer et godt greb langs hele skaftet  
uanset kraft eller præcision. Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

820040 EL 550 g S - 2 stk.

Snedkerhammer SH
En lille hammer med firkantet slagflade og tværgående pen 
med træskaft i hickory.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet pen og slagflade.

•  Smedet iht. DIN 1041.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822001 SH 200 250 g H 827070 2 stk.

822002 SH 250 325 g H 827071 2 stk.

822003 SH 400 500 g H 827071 2 stk.
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Sømudtrækker ATLE
Smidig sømudtrækker, der er nem at anvende. Trods størrelsen kan den trække 
5-tommer søm ud - også selvom sømhovedet mangler eller sidder dybt i træet.

•  Du anvender den sammen med din kløfthammer og trækker med kløften.

•  Fremstillet i rødlakeret stål. Varenr. Model Vægt Ant/emb

820030 Atle 600 g 5 stk.

Combihammer T-BLOCK
Ergonomisk udformet hammer som forbedrer præcisionen 
og mindsker trætheden. Hovedet er fyldt med stålkugler, 
som dæmper stødet og mindsker rekylen. Modvægten i 
skaftet bremser rotationen.

•  Ergonomisk udformet håndtag sikrer bedre greb langs hele skaftet.

•  Hovedet er fyldt med stålkugler, som dæmper stødet og mindsker 
rekylen.

•  Modvægten i skaftet bremser rotationen og forbedrer balancen og 
kontrollen over hammeren.

•  Nylonbane kan udskiftes og fås som som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Nylonbane Ant/emb

821259 C 250 S 550 g S 821266 2 stk.

821262 C 375 M 650 g S 821267 2 stk.

821264 C 600 L 900 g S 821268 2 stk.

Patent No. SE 9502717-3

Penhammer T-BLOCK
Ergonomisk udformet hammer som forbedrer præcisionen og 
mindsker trætheden. Hovedet er fyldt med stålkugler, som dæmper 
stødet og mindsker rekylen. Modvægten i skaftet bremser 
rotationen.

•  Ergonomisk udformet håndtag sikrer bedre greb langs hele skaftet.

•  Hovedet er fyldt med stålkugler, som dæmper stødet og mindsker rekylen.

•  Modvægten i skaftet bremser rotationen og forbedrer balancen og kontrollen 
over hammeren.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Ant/emb

821159 P 250 S 550 g S 2 stk.

821162 P 375 M 650 g S 2 stk.

821164 P 600 L 900 g S 2 stk.

Patent No. SE 9502717-3

Kuglehammer T-BLOCK
Ergonomisk udformet hammer som forbedrer præcisionen og 
mindsker trætheden. Hovedet er fyldt med stålkugler, som dæmper 
stødet og mindsker rekylen. Modvægten i skaftet bremser 
rotationen.

•  Ergonomisk udformet håndtag for bedre greb langs hele skaftet.

•  Hovedet er fyldt med stålkugler, som dæmper stødet og mindsker rekylen.

•  Modvægten i skaftet bremser rotationen samt forbedrer balancen og kontrollen 
over hammeren.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Ant/emb

821059 K 250 S 550 g S 2 stk.

821062 K 375 M 650 g S 2 stk.

821064 K 600 L 900 g S 2 stk.

Patent No. SE 9502717-3
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Penhammer AB
Penhammer med sandblæst og klarlakeret hoved, 
hærdet slagflade og lang pen. Træskaft i hickory.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet pen og slagflade.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

821003 AB 150 200 g H 827001 2 stk.

821004 AB 200 300 g H 827002 2 stk.

821005 AB 300 400 g H 827002 2 stk.

821006 AB 400 500 g H 827004 2 stk.

821007 AB 600 700 g H 827004 2 stk.

Kuglehammer XK
Kuglehammer med sandblæst og klarlakeret hoved, hærdet 
slagflade og slebet kugle. Træskaft i hickory.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet slagflade og slebet kugle.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

821051 XK 150 200 g H 827001 2 stk.

821052 XK 200 300 g H 827002 2 stk.

821053 XK 300 400 g H 827002 2 stk.

821054 XK 400 500 g H 827004 2 stk.

821055 XK 500 600 g H 827004 2 stk.

Smedehammer Z
Smedehammer med sandblæst og klarlakeret hoved, hærdet 
pen og slagflade. Træskaft i hickory. Smedehammer ZR 1000 
har stålskaft med gummihåndtag.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet pen og slagflade.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822162 ZR 1000 1375 g S - 2 stk.

822152 Z 900 1000 g H 827206 2 stk.

822155 Z 1200 1400 g H 827208 2 stk.

822156 Z 1500 1700 g H 827208 2 stk.

822157 Z 2000 2300 g H 827208 2 stk.

Mejselhammer ME
Mejselhammer med sandblæst og klarlakeret hoved, 
hærdede og planslebne slagflader på begge sider. Træskaft i 
hickory. Mejselhammer MER 1200 har stålskaft med 
gummihåndtag.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdede og planslebne slagflader.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822112 MER 1200 1700 g S - 2 stk.

822101 ME 1000 1150 g H 827222 2 stk.

822102 ME 1200 1350 g H 827222 2 stk.

822103 ME 1500 1650 g H 827222 2 stk.

væ
rk

st
ed

sh
am

re

HUG OG SL AG

H = Hickory     S = Stål



43

Mukkert MH
Mukkert med sandblæst og klarlakeret hoved, 
hærdede og planslebne slagflader på begge sider. 
Træskaft i hickory. Mukkert MHR 1250 har stålskaft 
med gummihåndtag.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdede og planslebne 
slagflader.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

843300 MH 1000 1170 g H 842091 2 stk.

843301 MH 1500 1700 g H 842091 2 stk.

843302 MH 2000 2250 g H 842092 2 stk.

Mukkert HHMH
Mukkert med sortlakeret hoved, hærdede og planslebne 
slagflader på begge sider.

•  Stålskaft med gummihåndtag.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

866502 HHMH 1250 1200 g S - 2 stk.

Smedeforhammer SMH
Smedeforhammer med sandblæst og klarlakeret hoved, 
hærdet pen og slagflade. Træskaft i hickory.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet pen og slagflade.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

843100 SMH 1000 1150 g H 842073 2 stk.

843101 SMH 1500 1650 g H 842073 2 stk.

843102 SMH 2000 2150 g H 842074 2 stk.

Bænkhammer B
Bænkhammer med sandblæst og klarlakeret hoved, 
hærdet pen og slagflade. Træskaft i hickory.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet pen og slagflade.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822050 B 200 300 g H 827085 2 stk.

822051 B 300 400 g H 827086 2 stk.

822052 B 400 500 g H 827086 2 stk.

Blikkenslagerhammer PR
Blikkenslagerhammer med sandblæst og klarlakeret 
hoved, hærdet pen og slagflade. Ergonomisk udformet og 
riflet håndtag sikrer optimalt greb.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet pen og slagflade.

•  Skaftet er fremstillet i stål og har et riflet gummihåndtag, som giver 
et godt greb.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822215 PR 300 M 525 g S - 2 stk.

822216 PR 400 M 635 g S - 2 stk.
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Flisehammer PL
Flisehammer med sandblæst og klarlakeret hoved, hærdet pen 
og firkantet slagflade. Træskaft i hickory.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet pen og slagflade.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822220 PL 100 150 g H - 2 stk.

Glarmesterhammer GMH
Glarmesterhammer med sandblæst og klarlakeret hoved, 
hærdet rund slagflade. Træskaft i hickory.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet mejsel og slagflade.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822290 GMH 150 200 g H 827002 2 stk.

Svejseslaggehammer SV
Lille og smidig svejseslaggehammer i stål.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

828231 SV 150 280 g S - 10 stk.

Murerhammer M
Murerhammer med sandblæst og klarlakeret hoved, hærdet firkantet slagflade 
og bred slebet mejsel. Med sømudtræk og træskaft i hickory.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet mejsel og slagflade.

•  Træskaft fås som reservedel.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822241 M 500 680 g H 827261 2 stk.

822251 M 600 820 g H 827261 2 stk.

Murerhammer MR
Murerhammer med sandblæst og klarlakeret hoved, hærdet firkantet slagflade 
og slebet mejsel. Stålskaft med ergonomisk udformning og riflet håndtag sikrer 
optimalt greb.

•  Håndsmedet hammerhoved med hærdet mejsel og slagflade.

•  Skaftet er fremstillet i stål og har et riflet gummihåndtag, som giver et  
godt greb.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822261 MR 500 820 g S - 2 stk.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Reserveskaft Ant/emb

822281 TB 600 900 g S - 1 stk.

Murerhammer TB
Ergonomisk udformet murerhammer smedet i et stykke for øget holdbarhed og 
med vibrationsdæmpende uretanprop. Hærdet,  firkantet slagflade og en stærk, 
slebet mejsel med sømudtræk.

•  Optimal vinkel og form på mejsel for sikker flækning af mursten.

•  Stålskaft med I-profil for øget styrke.

•  Vibrationsdæmpende uretanprop.

•  Håndtag udformet med markant endestop for et sikkert greb.

HUG OG SL AG
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Dødslagshammer DB
Hammerhovedet er dækket med urethan og fyldt med stålkugler, der dæmper 
stødet og mindsker rekylen. Blødt hammerhoved der er skånsom mod 
arbejdsemnet og gnistfri, da der ikke er noget blottet metal. Ergonomisk skaft 
i glasfiber med gummigreb i santopren.

•  Blødt hammerhoved ødelægger ikke overflader eller udstyr.

•  Stålkugler i hammerhovedet dæmper stødet og mindsker rekylen.

•  Ergonomisk skaft i glasfiber med greb i santopren.

•  Gnistfri, intet blottet metal.

•  Fladt område på hammerhovedet så hammeren kan stå oprejst.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Ø Skaftlængde Ant/emb

823411 DB 600 570 g G 43 mm 240 mm 2 stk.

823412 DB 1200 1160 g G 50 mm 282 mm 2 stk.

823413 DB 1600 1650 g G 60 mm 342 mm 1 stk.

823414 DB 5000 5700 g G 88 mm 838 mm 1 stk.

Kobberhammer CU
Hammerhoved i kobber og skaft i glasfiber. Kobberhammeren er gnistfri og 
skånsom mod arbejdsemnet.

•  Hammerhoved i blød kobber som er skånsom mod arbejdsemnet.

•  Til arbejde i gnistfrit miljø.

•  Skaft i glasfiber giver en lang og sikker levetid.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Skaftlængde Ant/emb

823031 CU 300 400 g G 260 mm 2 stk.

823032 CU 1000 1300 g G 340 mm 2 stk.

823034 CU 2000 2400 g G 340 mm 2 stk.

823035 CU 3000 4100 g G 850 mm 1 stk.

823036 CU 4000 5200 g G 850 mm 1 stk.

823037 CU 5000 5400 g G 850 mm 1 stk.

Rekylfri hammer STFS
Hammer med slaghoved i stål fyldt med dæmpende stålkugler. Udskiftelige nylonbaner  
med hårdhed 70 shore, som er skånsomme mod arbejdsemnet. Stålskaft med ergonomisk 
gummihåndtag i santopren.

•  Hovedet er fyldt med stålkugler, som både er vibrationsdæmpende og mindsker rekylen.

•  Udskiftelige nylonbaner med hårdhed 70 shore som er skånsomme mod arbejdsemnet (fås som reservedele).

•  Stålskaft med ergonomisk gummihåndtag i santopren.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Slag Ø Nylonbane Ant/emb

823312 STFS 30 595 g S 30 mm 827547 2 stk.

823314 STFS 40 800 g S 40 mm 827549 2 stk.

823315 STFS 50 1145 g S 50 mm 827551 2 stk.

823316 STFS 60 1625 g S 60 mm 827552 1 stk.

Gummihammer GU
Gummihammer i sort, massivt gummi med hårdhed 80/90 shore A. Træskaft i ask.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Slag Ø Ant/emb

823051 GU 40 165 g A 40 mm 2 stk.

823052 GU 55 320 g A 55 mm 2 stk.

823053 GU 65 550 g A 65 mm 1 stk.

823054 GU 75 820 g A 75 mm 1 stk.

HUG OG SL AG
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Mukkert KS
Mukkert fremstillet med sandblæst og klarlakeret hoved 
og hærdet firkantet slagflade i begge ender. Træskaftet er 
900 mm langt og fremstillet i hickory.

•  Fremstillet i kvalitetsstål med korrekt hærdning for høj sikkerhed.

•  Træskaft fås som reservedel.

•  OBS! Husk at anvende beskyttelsesbriller!

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

825001 KS 4000 4000 g 900 mm H 842050 1 stk.

825002 KS 5000 5000 g 900 mm H 842050 1 stk.

825003 KS 6000 6000 g 900 mm H 842050 1 stk.

Mukkert KS glasfiber
Mukkert fremstillet med sandblæst og klarlakeret hoved 
og hærdet firkantet slagflade i begge ender. 850 mm langt 
skaft i glasfiber med gummigreb.

•  Fremstillet i kvalitetsstål med korrekt hærdning for høj sikkerhed.

•  Skaft i glasfiber giver en lang og sikker levetid.

•  OBS! Husk at anvende beskyttelsesbriller!

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

825041 KS 4000 G 4000 g 850 mm G - 1 stk.

825042 KS 5000 G 5000 g 850 mm G - 1 stk.

825043 KS 6000 G 6000 g 850 mm G - 1 stk.

Stenhammer STS
Stenhammer fremstillet med sandblæst og 
klarlakeret hoved og hærdet firkantet slagflade i den 
ene side og lige pen i den anden. Træskaftet er 900 
mm langt og fremstillet i hickory.

•  Fremstillet i kvalitetsstål med korrekt hærdning for høj 
sikkerhed.

•  Træskaft fås som reservedel.

•  OBS! Husk at anvende beskyttelsesbriller!

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

825010 STS 3000 3000 g 900 mm H 842050 1 stk.

825011 STS 4000 4000 g 900 mm H 842050 1 stk.

825012 STS 5000 5000 g 900 mm H 842050 1 stk.

Stenhammer STS glasfiber
Stenhammer fremstillet med sandblæst og 
klarlakeret hoved og hærdet firkantet slagflade i den 
ene side og lige pen i den anden. 850 mm langt 
skaft i glasfiber med gummigreb.

•  Fremstillet i kvalitetsstål med korrekt hærdning for høj 
sikkerhed.

•  Skaft i glasfiber giver en lang og sikker levetid.

•  OBS! Husk at anvende beskyttelsesbriller!

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

825050 STS 3000 G 3000 g 850 mm G - 1 stk.

825051 STS 4000 G 4000 g 850 mm G - 1 stk.

825052 STS 5000 G 5000 g 850 mm G - 1 stk.
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Smedeforhammer SMH
Smedeforhammer fremstillet med sortlakeret hoved og 
hærdet firkantet slagflade i den ene side og tværgående 
pen i den anden. Træskaft i hickory.

•  Fremstillet i kvalitetsstål med korrekt hærdning for høj sikkerhed.

•  Træskaft fås som reservedel.

•  OBS! Husk at anvende beskyttelsesbriller!

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

843103 SMH 3000 3000 g 750 mm H 842080 1 stk.

843104 SMH 4000 4000 g 750 mm H 842080 1 stk.

843105 SMH 5000 5000 g 800 mm H 842081 1 stk.

843106 SMH 6000 6000 g 800 mm H 842081 1 stk.

Smedeforhammer SRP
Smedeforhammer fremstillet med sortlakeret hoved og 
hærdet firkantet slagflade i den ene side og lige pen i den 
anden. Træskaft i hickory.

•  Fremstillet i kvalitetsstål med korrekt hærdning for høj sikkerhed.

•  Træskaft fås som reservedel.

•  OBS! Husk at anvende beskyttelsesbriller!

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

843204 SRP 4000 4000 g 750 mm H 842080 1 stk.

Mukkert MH
Mukkert fremstillet med sortlakeret hoved og hærdet 
firkantet slagflade i begge sider. Træskaft i hickory.

•  Fremstillet i kvalitetsstål med korrekt hærdning for høj sikkerhed.

•  Træskaft fås som reservedel.

•  OBS! Husk at anvende beskyttelsesbriller!

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

843303 MH 3000 3000 g 750 mm H 842080 1 stk.

843304 MH 4000 4000 g 750 mm H 842080 1 stk.

843305 MH 5000 5000 g 800 mm H 842081 1 stk.

843306 MH 6000 6000 g 800 mm H 842081 1 stk.

Mukkert HHK
Mukkert med sortlakeret hoved og hærdet sekskantet 
slagflade i begge ender. Træskaft.

•  OBS! Husk at anvende beskyttelsesbriller!

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

867001 HHK 4 4000 g 750 mm H - 1 stk.

H = Hickory
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Kobberforhammer CU
Hammerhoved i kobber og skaft i glasfiber. 
Kobberhammeren er gnistfri og skånsom mod 
arbejdsemnet.

•  Hammerhoved i blød kobber som er skånsom mod arbejdsemnet.

•  Til arbejde i gnistfrit miljø.

•  Skaft i glasfiber giver en lang og sikker levetid.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Skaftlængde Ant/emb

823031 CU 300 400 g G 260 mm 2 stk.

823032 CU 1000 1300 g G 340 mm 2 stk.

823034 CU 2000 2400 g G 340 mm 2 stk.

823035 CU 3000 4100 g G 850 mm 1 stk.

823036 CU 4000 5200 g G 850 mm 1 stk.

823037 CU 5000 5400 g G 850 mm 1 stk.

Dødslagshammer DB
Hammerhovedet er dækket med urethan og fyldt med stålkugler, der dæmper 
stødet og mindsker rekylen. Blødt hammerhoved der er skånsom mod 
arbejdsemnet og gnistfri, da der ikke er noget blottet metal. Ergonomisk skaft 
i glasfiber med greb i santopren gummi.

•  Blødt hammerhoved ødelægger ikke overflader eller udstyr.

•  Stålkugler i hammerhovedet dæmper stødet og mindsker rekylen.

•  Ergonomisk skaft i glasfiber med greb i santopren.

•  Gnistfri, intet blottet metal.

•  Fladt område på hammerhovedet så hammeren kan stå oprejst.

Varenr. Model Vægt inkl. skaft Skaft Ø Skaftlængde Ant/emb

823411 DB 600 570 g G 43 mm 240 mm 2 stk.

823412 DB 1200 1160 g G 50 mm 282 mm 2 stk.

823413 DB 1600 1650 g G 60 mm 342 mm 1 stk.

823414 DB 5000 5700 g G 88 mm 838 mm 1 stk.
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hovedet gør, at 
hammeren kan stå 
oprejst.

Det uretanbeklædte hammerhoved er 
fyldt med stålkugler, som effektivt 
dæmper stødet og minimerer rekylen.

Den bløde, men slidstærke uretan gør, 
at hammeren er skånsom mod 
arbejdsemnet, samtidig med at den 
forhindrer risikoen for gnister.

Det ergonomisk udformede skaft i glasfiber 
er lavet med santopren gummi, som giver et  
sikkert greb.

Dødslagshamrene fås i 
mange forskellige størrelser 
og vægte.

Du får al den kraft, du 
har brug for – i tre 
retninger og med 
reduceret rekyl. 
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Håndøkse
En mindre økse til friluftslivet i skoven og på marken, fremstillet med sandblæst og klarlakeret 
hoved, egner sig også til havearbejde. Træskaftet er svunget og fremstillet i hickory. Inkl. 
ægbeskytter.

•  Øksen er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697.

•  Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaftet er fremstillet i hickory og behandlet med linolie.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840025 H 006 SV 600 g 375 mm 15,0" H 842000 4 stk.

840066 H 008 SV 800 g 440 mm 17,5" H 842003 4 stk.

840086 H 009 SV 900 g 500 mm 20,0" H 842003 4 stk.

840642 HB EG 80 Reservedel ægbeskytter til  840025

840640 HB EG 95 Reservedel ægbeskytter til 840066 og 840086

Skovøkse HY 10
En økse til træfældning i mindre omfang, fremstillet med sandblæst og klarlakeret hoved. 
Træskaftet er svunget og fremstillet i hickory.

•  Øksen er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697.

•  Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaftet er fremstillet i hickory og behandlet med linolie.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840063 HY 10-0,8 SV 800 g 650 mm 26" H 842007 4 stk.

840085 HY 10-0,9 SV 900 g 650 mm 26" H 842007 4 stk.

840108 HY 10-1,0 SV 1000 g 700 mm 28" H 842008 4 stk.

840144 HY 10-1,2 SV 1200 g 700 mm 28" H 842008 4 stk.

840185 HY 10-1,5 SV 1500 g 800 mm 32" H 842010 4 stk.

Skovøkse HY 20
En økse til træfældning i mindre omfang fremstillet med sandblæst og klarlakeret hoved. 
Træskaftet er svunget og fremstillet i hickory. Især god til kviste og buske.

•  Øksen er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697.

•  Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaftet er fremstillet i hickory og behandlet med linolie.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840281 HY 20-0,85 SV 850 g 650 mm 26" H 842007 4 stk.

Skovøkse HHY
Skovøkse med sortlakeret hoved. Skaftet er svunget og fremstillet i birk.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840058 HHY 0.5-375 500 g 375 mm 15" BR - 4 stk.

840068 HHY 0.9-650 900 g 650 mm 26" BR - 4 stk.

Snedkerøkse SY RA
Fremstillet med sandblæst og klarlakeret hoved. Udtag i hovedet ved skaftet, for at hånden skal 
kunne holdes lige over æggen ved skærende arbejde. Træskaftet er lige og fremstillet i hickory.

•  Øksen er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697.

•  Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaftet er fremstillet i hickory og behandlet med linolie.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840303 SY 21-0,8 RA 800 g 500 mm 20" H 842002 4 stk.

840325 SY 21-1,0 RA 1000 g 500 mm 20" H 842002 4 stk.

øk
se

r

HUG OG SL AG

BR= Birk   H = Hickory



55

Snedkerøkse SY SV
Fremstillet med sandblæst og klarlakeret hoved. Med udtag i hovedet ved skaftet, for at 
hånden skal kunne holdes lige over æggen ved skærende arbejde. Træskaftet er svunget og 
fremstillet i hickory.

•  Øksen er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697.

•  Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaftet er fremstillet i hickory og behandlet med linolie.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840304 SY 21-0,8 SV 800 g 500 mm 20" H 842003 4 stk.

840326 SY 21-1,0 SV 1000 g 500 mm 20" H 842003 4 stk.

Kløveøkse KLY RA
Fremstillet med sandblæst og klarlakeret hoved. En tungere økse der er ideel til kløvning 
af kraftigere brænde. Træskaftet er lige og fremstillet i hickory.

•  Øksen er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697.

•  Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaftet er fremstillet i hickory og behandlet med linolie.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840592 KLY 7-1,5 RA 1500 g 750 mm 30" H 842009 2 stk.

Kløveøkse KLY SV
Fremstillet med sandblæst og klarlakeret hoved. En tungere økse der er velegnet til kraftigere 
træ, mens den lettere økse er bedst egnet til kløvning af pejsetræ. Træskaftet er svunget og 
fremstillet i hickory.

•  Øksen er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697.

•  Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaftet er fremstillet i hickory og behandlet med linolie.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840581 KLY 7-0,9 SV 900 g 500 mm 20" H 842003 4 stk.

840593 KLY 7-1,5 SV 1500 g 750 mm 30" H 842010 2 stk.

Kløveøkse HKLY
Kløveøkse med sortlakeret hoved. Skaftet er svunget og fremstillet i birk.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840078 HKLY 1.4-650 1400 g 650 mm 26" BR - 2 stk.

Kløveøkse/slagøkse SLY
Vor kraftigste og tungeste kløveøkse fremstillet med sandblæst og klarlakeret hoved. Har en 
hærdet slagflade i den ene side og kan derfor også anvendes som slagøkse. Træskaftet er lige 
og fremstillet i hickory. Bemærk: Slå aldrig en hærdet slagflade mod et andet hærdet objekt.

•  Har en hærdet slagflade i den ene side og kan derfor også anvendes som slagøkse.

•  Øksen er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697.

•  Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaftet er fremstillet i hickory og behandlet med linolie.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840601 SLY 141-2,5 RA 2500 g 800 mm 32" H 842011 2 stk.

økser

HUG OG SL AG
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Håndøkse mini - Classic
Vor mindste friluftsøkse er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder 
anvendt siden 1697. Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed 
øksens holdbarhed. Perfekt til rygsækken eller fastgørelse i bæltet.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Leveres inkl. ægbeskytter (varenr. 840765), som også fås som reservedel.

•  Træskaft fremstillet i hickory.

•  Leveres i gavekarton.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840760 HB FY-0,5 MINI 500 g 235 mm H 842075 1 stk.

840765 EG-FY Reservedel ægbeskytter

Håndøkse - Classic
En lille praktisk håndøkse som er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle 
metoder anvendt siden 1697. Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og 
dermed øksens holdbarhed. Økse til friluftslivet i skoven og på marken - kan anvendes til det 
meste.

•  Kan fastgøres i bæltet.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Leveres inkl. ægbeskytter (varenr. 840765), som også fås som reservedel.

•  Træskaft fremstillet i hickory.

•  Leveres i gavekarton.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840701 HB FY-0,5 500 g 375 mm H 842085 1 stk.

840765 EG-FY Reservedel ægbeskytter

Jagtøkse - Classic
En noget kraftigere økse med et afrundet baghoved som er håndsmedet og fremstillet i svensk 
øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697. Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket 
øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed. Ideel til jagt og lettere skovarbejde.

•  Leveres inkl. ægbeskytter (varenr. 840715), som også fås som reservedel.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaft fremstillet i hickory.

Varenr. Model Vægt Skaft Skaftlængde Reserveskaft Ant/emb

840710 HB JY-0,85 850 g H 500 mm 842003 1 stk.

840715 EG-JY Reservedel ægbeskytter
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Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840720 HB HY-0,85 850 g 650 mm 26” H 842007 1 stk.

840715 EG-JY Reservedel ægbeskytter

Skovøkse – Classic
En økse der er velegnet til træfældning i mindre omfang. Øksen er håndsmedet og fremstillet i 
svensk øksestål iht. traditionelle metoder anvendt siden 1697. Stålet bearbejdes med mange slag, 
hvilket øger stålets tæthed og dermed øksens holdbarhed.

•  Leveres inkl. ægbeskytter (varenr. 840715), som også fås som reservedel.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaft i hickory, der er behandlet med linolie.
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Snedkerøkse - Classic
Snedkerøkse med tynd, lang og lige æg, håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. 
traditionelle metoder anvendt siden 1697. Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets 
tæthed og dermed øksens holdbarhed. Udtag i hovedet ved skaftet for at hånden skal kunne holdes 
lige over æggen ved skærende arbejde.

•  Leveres inkl. ægbeskytter (varenr. 840735), der også fås som reservedel.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaft fremstillet i hickory.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840730 HB SY-0,85 850 g 500 mm H 842002 1 stk.

840735 EG-SY Reservedel ægbeskytter

Kasteøkse - Classic
Økse med dobbeltæg som er håndsmedet og fremstillet i svensk øksestål iht. traditionelle metoder 
anvendt siden 1697. Stålet bearbejdes med mange slag, hvilket øger stålets tæthed og dermed 
øksens holdbarhed. Var oprindeligt en økse til skovarbejdere men anvendes nu hovedsagligt ved 
konkurrencer i øksekast.

•  Leveres inkl. ægbeskytter (varenr. 840755), som også fås som reservedel.

•  Har en tydelig hærdezone, indenfor denne kan øksen slibes med uændret styrke i æggen.

•  Træskaft fremstillet i hickory.

Varenr. Model Vægt Skaftlængde Skaft Reserveskaft Ant/emb

840750 HB KY-1,6 1500 g 760 mm H 842015 1 stk.

840755 EG-KY Reservedel ægbeskytter

*Obs! Kræver særlig våbentilladelse i Danmark!

Vedkile
Et supplement til kløveøksen som gør det nemmere at kløve ekstra tykt træ. Anvend 
slagøksens hærdede slagflade eller en mukkert i hærdet stål når du arbejder med vedkilen.

•  Fremstillet i rødlakeret stål.

•  Er ikke hærdet og kan derfor anvendes med hærdet slagværktøj.

Varenr. Model Vægt Ant/emb

840620 VK 1200 RA 1200 g 2 stk.

HUG OG SL AG

økser

H = Hickory
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save

Varenr. Model Bladlængde Bladlængde Tænder/” Reserveblad Ant/emb

590703 HBX-22-7 550 mm 22 tommer 7 590713 4 stk.

590704 HBX-22-7 550 mm 22 tommer 7 590713 10 stk.

590705 HBX-22-7 550 mm 22 tommer 7 590713 24 stk.

590903 HBX-22-9 550 mm 22 tommer 9 590913 4 stk.

590904 HBX-22-9 550 mm 22 tommer 9 590913 10 stk.

590905 HBX-22-9 550 mm 22 tommer 9 590913 24 stk.

591103 HBX-22-11 550 mm 22 tommer 11 591113 4 stk.

591104 HBX-22-11 550 mm 22 tommer 11 591113 10 stk.

591105 HBX-22-11 550 mm 22 tommer 11 591113 24 stk.

HÅNDSAV HBX
Moderne håndsav udviklet i samarbejde med professionelle håndværkere. Den 3-fasede tandslibning gør saven yderst effektiv og stabil og samtidigt får 
du et rent snit. Det 1 mm tykke savblad har en miljøvenlig voksbelægning, som reducerer friktionen og minimerer risikoen for, at saven sætter sig fast. 
Holdbart 3-komponent håndtag med ergonomisk greb og 45° og 90° vinkelguide. Håndtag og savblad er monteret med sikkerhedsskruer, der giver et 
enkelt og pålideligt bladskift. Den specielle bladspids giver bedre gennembrydning, når du saver midt i et materiale. 

•  3-faset tandslibning kombinerer effektivitet og lang holdbarhed. 

•  Miljøvenlig voksbelægning giver rustbeskyttelse, mindre friktion og mindre side vibration. 

•  Enkelt og pålideligt system til udskiftning af blad. 

•  Ergonomisk og slidstærkt ABS håndtag.

•  Robust bladbeskytter med hurtigudløser funktion og hul til ophængning.

Varenr. Model Bladlængde Bladlængde Tænder/” Reserveblad Ant/emb

590713 BX-22-7 550 mm 22 tommer 7 - 4 stk.

590913 BX-22-9 550 mm 22 tommer 9 - 4 stk.

591113 BX-22-11 550 mm 22 tommer 11 - 4 stk.

SAVBLAD HBX
Savbladet fås med 3 tandstørrelser: 7, 9, 11 tænder/” afhængig af anvendelsesområde. Hultafors´ 3-fasede tandslibning  
gør saven effektiv og stabil, og du får et rent snit. Det 1 mm tykke blad har en miljøvenlig voksbelægning, som minimerer 
friktionen og risikoen for side vibrationer.

•  3-faset tandslibning kombinerer effektivitet og lang holdbarhed.

•  Det 1 mm tykke blad giver minimal friktion og minimerer risikoen for vibrationer,  
når du saver. 

•  Miljøvenlig voksbelægning giver rustbeskyttelse, mindre friktion og mindre  
side vibration. 

HÅNDSAV HBS
Håndsav til allround arbejde med glasfiberarmeret håndtag, gummigreb og 45° og 90° vinkelguide. Håndtaget er monteret  
med skrue for øget holdbarhed. Savbladet er fremstillet i 1 mm tykt stål, der giver ekstra stabilitet, præcision og lav vibration.  
2-faset tandslibning og hærdede spidser for større effektivitet og lang levetid. Savbladets smalle spids letter arbejdet,  
hvor pladsen er trang og ved gennembrydning midt i et materiale. 

•  Savblad i 1 mm tykt stål giver stabilitet, præcision og lav vibration.

•  Glasfiberarmeret håndtag med gummigreb.

•  Inkl. enkel men holdbar bladbeskytter.

•  Håndsav HBS leveres i 10 stk. eller 45 stk. i papdisplay.

Varenr. Model Bladlængde Bladlængde Tænder/” Ant/emb

590724 HBS-22-7 550 mm 22 tommer 7 10 stk.

590725 HBS-22-7 550 mm 22 tommer 7 45 stk.

SAVE
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tvinger

Varenr. Model Spændvidde Åbning Dim. stang Vægt Ant/emb

521153 QCX 15 150 mm 95 mm 20 x 6 mm 650 g 2 stk.

521303 QCX 30 300 mm 95 mm 20 x 6 mm 800 g 2 stk.

521453 QCX 45 450 mm 95 mm 20 x 6 mm 920 g 2 stk.

521603 QCX 60 600 mm 95 mm 20 x 6 mm 1050 g 2 stk.

LYNTVINGE QCX
Kompakt enhånds tvinge fremstillet i glasfiberarmeret nylon. Helsmedet 
stålskinne med smal frontkæbe giver let adgang, hvor pladsen er trang. Kæber 
med tryksko af rillet gummi beskytter overfladen og giver øget spændekraft. 

•  Smal frontkæbe for let adgang hvor pladsen er trang. 

•  Hurtig og let fastspænding.

•  Spændekraft op til 100-120 kg.

•  Endebeskytter i nylon.

Varenr. Model Spændvidde Åbning Dim. stang Vægt Ant/emb

520153 QC 15 150 mm 75 mm 20 x 6 mm 600 g 2 stk.

520303 QC 30 300 mm 75 mm 20 x 6 mm 710 g 2 stk.

520453 QC 45 450 mm 75 mm 20 x 6 mm 850 g 2 stk.

520603 QC 60 600 mm 75 mm 20 x 6 mm 980 g 2 stk.

LYNTVINGE QC
Kompakt enhånds tvinge fremstillet i glasfiberarmeret nylon. Helsmedet 
stålskinne med smal frontkæbe giver let adgang, hvor pladsen er trang. Kæber 
med tryksko af rillet gummi beskytter overfladen og giver øget spændekraft. 

•  Smal frontkæbe for let adgang hvor pladsen er trang. 

•  Hurtig og let fastspænding. 

•  Spændekraft op til 60-70 kg.

•  Endebeskytter i nylon.

Varenr. Model Spændvidde Åbning Vægt Ant/emb

525383 RC-38 38 mm 32 mm 80 g 2 stk.

525583 RC-58 38 mm 55 mm 200 g                         2 stk.

LIMKLEMME RC
Enhånds limklemme med låsefunktion giver mulighed for forskellige låseindstillinger. 
Glasfiberarmeret nylon med 2-komponont håndtag og plastik tryksko.

•  Tryksko der kan vinkles.

•  Låsefunktion.

•  Friktionsgreb.
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tvinger

Varenr. Model Spændvidde Åbning Dim. stang Vægt Ant/emb

523103 CF 10 100 mm 50 mm 11,5 x5,7 mm 200 g 2 stk.

523123 CF 12 120 mm 60 mm 13,5 x6,5 mm 300 g 2 stk.

523163 CF 16 160 mm 80 mm 16 x7,5 mm 500 g 2 stk.

523203 CF 20 200 mm 100 mm 19,5 x9,5 mm 900 g 2 stk.

523253 CF 25 250 mm 120 mm 22 x10,5 mm 1300 g 2 stk.

523303 CF 30 300 mm 140 mm 25 x 12 mm 1900 g 2 stk.

523403 CF 40 400 mm 120 mm 22 x10,5 mm 1500 g 2 stk.

523503 CF 50 500 mm 120 mm 22 x 10,5 mm 1700 g 2 stk.

SKRUETVINGE CF
Helsmedet, forzinket stålprofilskinne og håndtag af træ. Smal ende på skinnen 
sikrer let adgang, hvor pladsen er trang. Kraftigt gevind med poleret spindel med 
bevægelig trykskive. 

•  Smal ende på skinnen sikrer let adgang, hvor pladsen er trang.

•  Bevægelig trykskive.

•  Klemmekraft op til 670 kg.

Varenr. Model Spændvidde Åbning Dim. stang Vægt Ant/emb

524123 CM 12-6 120 mm 60 mm 20 x 5 mm 450 g 2 stk.

524163 CM 16-8 160 mm 80 mm 25 x 6 mm 750 g 2 stk.

524203 CM 20-10 200 mm 100 mm 27 x 7 mm 1150 g 2 stk.

524253 CM 25-8 250 mm 80 mm 25 x 6 mm 850 g 2 stk.

524263 CM 25-12 250 mm 120 mm 29 x 9 mm 1500 g 2 stk.

524303 CM 30-12 300 mm 120 mm 29 x 9 mm 1600 g 2 stk.

524313 CM 30-14 300 mm 140 mm 32 x 10 mm 2050 g 2 stk.

524403 CM 40-14 400 mm 140 mm 32 x 10 mm 2250 g 2 stk.

524413 CM 40-17 400 mm 175 mm 32 x 10 mm 2350 g 2 stk.

524503 CM 50-12 500 mm 120 mm 29 x 9 mm 1950 g 2 stk.

SKRUETVINGE CM
Kraftig skruetvinge med ben i slagfast støbejern og håndtag i træ. Forkromet 
stålprofilskinne, riflet på begge sider for at mindske risikoen for at benet glider ud, når 
tvingen monteres. Kraftigt gevind med fosfateret spindel med bevægelig trykskive og 
plastbeskytter. 

•  Riflet profilskinne.

•  Trykskive med plastbeskytter.

•  Bevægelig trykskive.

•  Ben med støttesko.

•  Klemmekraft op til 500 kg.

Varenr. Model Spændvidde Åbning Dim. stang Vægt Ant/emb

522203 CFP 20 200 mm 100 mm 19,5 x 9,5 mm 1050 g 2 stk.

522253 CFP 25 250 mm 120 mm 22 x 10,5 mm 1400 g 2 stk.

522303 CFP 30 300 mm 140 mm 25 x 12 mm 1950 g 2 stk.

522403 CFP 40 400 mm 175 mm 27 x 13 mm 2600 g 2 stk.

SKRUETVINGE CFP, pivothåndtag
Helsmedet, forzinket stålprofilskinne. Pivothåndtag giver større kraft, når tvingen strammes 
eller løsnes. Smal ende på skinnen sikrer let adgang, hvor pladsen er trang. Kraftigt gevind 
med sort fosfateret spindel og bevægelig trykskive for perfekt montering. 

•  Pivothåndtag kan vinkles for større kraft, når tvingen strammes eller løsnes. 

•  Smal ende på skinnen sikrer let adgang, hvor pladsen er trang.

•  Bevægelig trykskive der kan vinkles.

•  Klemmekraft op til 700 kg.
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Koben stål justerbart 209 SB
Koben fremstillet i kvalitetsstål med ergonomisk gummibeklædt 
håndtag. Leddelt kløft justerbar i ni forskellige stillinger. Brede 
anlægsflader og tynde ender gør det lettere at komme til og mindsker 
risikoen for at efterlade mærker. Optimeret kløft til sømudtrækning. 
Den buede bagende giver mere plads til hånden, så du undgår at 
klemme den.

•  Justerbar kløft der kan indstilles i ni positioner for bedre arbejdsstilling.

•  Brede anlægsflader og tynde ender gør det lettere at komme til og mindsker 
risikoen for at efterlade mærker.

•  Optimeret kløft til sømudtrækning.

•  Funktion til fastgørelse i bælte.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

824115 209 SB/25" 640 mm 1730 g 2 stk.

Registered Community Design No. 001307557-1/3

NEDRIV MED KVALITET.
Når du arbejder med nedrivning, er det vigtigt, at du vælger et 

værktøj, som er let at håndtere – et koben er det, du har brug for.

KRAFT, TYNGDE OG EN VILJE AF STÅL
Stål er næsten tre gange så tungt som aluminium, men det  

er også tre gange så stærkt. Når du skal udføre arbejde, hvor 

tyngde og kraft er afgørende for at opnå et godt resultat, er 

stål det oplagte valg.

LET, SPÆNDSTIGT OG SKÅNSOMT MOD UNDERLAGET
Aluminium vejer kun en tredjedel af stål. Det er lettere at 

arbejde med og mere skånsomt mod din krop, især ved 

arbejde i eller over skulderhøjde. Aluminium skåner samtidig 

de materialer, du arbejder med. Det ruster ikke, tåler bedre 

kulde og er desuden meget fleksibelt. Et aluminiumsværktøj 

kan ”fjedre” ca. tre gange så meget som et stålværktøj uden 

at blive deformeret. Derfor er et brækjern i aluminium det 

perfekte til justering og tilpasning af forskellige former for 

montagearbejde indenfor maskinindustrien. 

VÆR GOD MOD DIN KROP!
For at undgå unødvendige arbejdsskader, får du her nogle 

tips. Arbejd altid med ret ryg, undgå at arbejde med strakte 

arme eller kraftigt bøjede håndled. Prøv at variere din 

arbejdsstilling så ofte som muligt. Undgå situationer som 

giver stød og ryk.

BRYD OG BR ÆK

koben
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Koben stål justerbart 109 SB
Koben fremstillet i hærdet højlegeret borstål. Leddelt ved kløften 
og justerbart i ni forskellige positioner. Takket være sin kraftige 
tandkrans klarer det samme belastninger som et almindeligt 
koben.

•  Fremstillet i hærdet højlegeret borstål.

•  Brede anlægsflader og tynde ender gør det lettere at komme til og mindsker 
risikoen for at efterlade mærker.

•  Optimeret kløft til sømudtrækning og indstilleligt i ni forskellige positioner for 
bedre tilgang og arbejdsstilling.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

824015 109 SB/26" 660 mm 1700 g 2 stk.

Koben stål 109
Koben fremstillet i hærdet højlegeret borstål. Brede anlægsflader 
og tynde ender gør det lettere at komme til og mindsker risikoen for 
at efterlade mærker.

•  Fremstillet i hærdet højlegeret borstål.

•  Brede anlægsflader og tynde ender gør det lettere at komme til og mindsker 
risikoen for at efterlade mærker.

•  Optimeret kløft til sømudtrækning.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

824009 109/12" 300 mm 450 g 2 stk.

824010 109/20" 500 mm 1100 g 2 stk.

824011 109/25" 625 mm 1450 g 2 stk.

824012 109/28" 710 mm 1950 g 2 stk.

824013 109/36" 900 mm 2850 g 2 stk.

Koben stål 109/25" TD
Koben fremstillet i hærdet kvalitetsstål. Brede anlægsflader og 
tynde ender gør det lettere at komme til og mindsker risikoen for at 
efterlade mærker. Tre forskellige funktioner for sømudtræk.

•  Optimeret kløft og mejsel til sømudtræk.

•  Fremstillet i hærdet kvalitetsstål.

•  Brede anlægsflader og tynde ender gør det lettere at komme til og mindsker 
risikoen for at efterlade mærker.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

824021 109/25"TD 640 mm 1480 g 2 stk.

Koben stål 107
Koben i et lidt enklere design.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

824005 107/16" 400 mm 750 g 2 stk.

824001 107/21" 525 mm 900 g 2 stk.

824002 107/24" 600 mm 1550 g 2 stk.

824003 107/27" 675 mm 1750 g 2 stk.

824004 107/30" 750 mm 2000 g 2 stk.

Koben stål 108
Et lille, smidigt stålkoben der kan anvendes som sømudtrækker samt 
til at bryde, skrabe og løfte med.

•  Tre forskellige funktioner for sømudtræk.

•  Kan anvendes både til at bryde, skrabe og løfte med.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

827013 108/15" 380 mm 650 g 2 stk.

827043 108/21" 531 mm 860 g 2 stk.
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Koben stål 101
Et lille stålkoben med kløft i den ene ende og lige mejsel i den anden 
ende. Anvendes som diverse værktøj i bilværksteder og ved 
monteringsarbejde i mekanisk industri.

•  Har støtte på undersiden for at give ekstra kraft.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

824000 101 B 330 mm 550 g 2 stk.

Koben stål 108 MINI
Et lille anvendeligt koben i stål på 7,5”, der kan bruges til at trække 
små søm ud, fjerne lister eller åbne låg.

•  Tre forskellige funktioner til sømudtrækning.

•  Tynde ender gør det let at komme til, hvor pladsen er trang.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

827023 108 Mini 190 mm 77 g 5 stk.

Brækstang stål SP
Stålbrækstang egnet til høj belastning og arbejde i stenet og hårdt underlag.

•  Brækstangen er fremstillet i kvalitetsstål for størst sikkerhed.

•  Model SP 7 PIK er 1500 mm og spidset.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

826003 SP 5 1200 mm 5000 g 1 stk.

826004 SP 6 1350 mm 6000 g 1 stk.

826005 SP 7 1500 mm 7000 g 1 stk.

826006 SP 8 1650 mm 8000 g 1 stk.

826055 SP 7 PIK 1500 mm 7000 g 1 stk.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

824031 207/400 400 mm 580 g 2 stk.

824032 207/500 500 mm 760 g 2 stk.

824033 207/600 600 mm 926 g 2 stk.

Brækstang stål HHS
Stålbrækstang til arbejde i stenet og hårdt underlag.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

865501 HHSP 1500 1500 mm 6800 g 1 stk.

Brolæggerstang BLS
Stål brolæggerstang med stålkugle svejset fast på skaftet.

•  Fremstillet i kvalitetsstål for størst sikkerhed.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

843020 BLS 1150 1150 mm 6000 g 1 stk.

Flangejern stål 207
Flangejern fremstillet i 6-kantet kvalitetsstål. Bred, tynd mejsel gør 
det let at arbejde, når pladsen er trang. Den lange, koniske spids 
anvendes ved tilpasning af bolthuller. Spidsen letter installering af   
O-ringe.

•  Bred, tynd spids for øget tilgængelighed. 

•  Lang, jævnt slebet konisk spids. 

•  Umalet spids og mejsel for at undgå misfarvning

BRYD OG BR ÆK
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Brækstang aluminium
Aluminium vejer kun 1/3 af stål, hvilket gør værktøjet lettere og mere skånsomt 
at arbejde med. Ideel til f.eks. at rykke/flytte ting med på laddet af en lastbil eller 
til nedrivning af betonelementer.

•  Aluminiumsbrækstangen er lettere og mere skånsom at arbejde med, specielt ved arbejde i 
skulderhøjde.

•  Skånsom mod det materiale du arbejder med.

•  Et aluminumsværktøj ruster ikke, modstår kulde og er desuden mere fleksibelt end 
stålværktøj.

•  Kan ’fjedre’ ca. tre gange så meget som et stålværktøj uden at deformere.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

841000 B 1200 1200 mm 2100 g 1 stk.

841002 B 1500 1500 mm 2800 g 1 stk.

Brækstang aluminium med stålspids
Aluminiumsbrækstangen er lettere og mere skånsom at arbejde med, 
specielt ved arbejde i skulderhøjde. Stålspidsen anvendes når der er behov 
for at slå eller hugge.

•  Stålspidsen anvendes til at slå eller hugge med.

•  Et aluminumsværktøj ruster ikke, modstår kulde og er desuden mere fleksibelt end 
stålværktøj.

•  Kan ’fjedre’ ca. tre gange så meget som et stålværktøj uden at deformere.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

841001 B 1200 S 1200 mm 2700 g 1 stk.

841003 B 1500 S 1500 mm 3600 g 1 stk.

841006* B Stålspids - 1100 g 1 stk.

*Reservedel stålspids

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

841014 A 1500 SR 1500 mm 3200 g 1 stk.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

841024 A 1500 SB 1500 mm 3200 g 1 stk.

Brækstang aluminium med bukket spids
Klarer høje belastninger. Den bukkede spids forhindrer, at du klemmer 
fingrene ved gulvet. Anvendes f.eks. ved nedrivning af betonelementer.

•  Fremstillet i højteknologisk aluminium der anvendes indenfor flyindustrien.

•  En brækstang i aluminium er lettere og mere skånsom at arbejde med specielt ved 
arbejde i skulderhøjde. 

•  Et aluminiumsværktøj ruster ikke og modstår kulde.

•  Kan ’fjedre’ ca. tre gange så meget som et stålværktøj uden at deformere.

Brækstang aluminium med stålspids
En brækstang i aluminium du også kan bryde med. Stålspidsen har en høj 
brudstyrke.

•  Fremstillet i højteknologisk aluminium der anvendes indenfor flyindustrien.

•  En brækstang i aluminium er lettere og mere skånsom at arbejde med specielt ved arbejde i 
skulderhøjde. 

•  Et aluminiumsværktøj ruster ikke og modstår kulde.

•  Kan ’fjedre’ ca. tre gange så meget som et stålværktøj uden at deformere.
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Koben aluminium
Koben i aluminium. Anvendes som praktisk hjælpemiddel indenfor industrien. 
Blev oprindeligt udviklet til at fjerne is fra hjul og teste bremser på togvogne.

•  Aluminium er lettere og mere skånsom at arbejde med.

•  Skånsom mod det materiale du arbejder med.

•  Et aluminiumsværktøj ruster ikke og modstår kulde bedre.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

841021 H 700 680 mm 700 g 2 stk.

Koben aluminium
Koben i aluminium med bukket spids. Blev oprindeligt udviklet til at teste 
hjullejer på biler men anvendes også af låsesmede til dørjustering.

•  Aluminium er lettere og mere skånsom at arbejde med.

•  Skånsom mod det materiale du arbejder med.

•  Et aluminiumsværktøj ruster ikke og modstår kulde bedre.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

841022 H 700 B 680 mm 700 g 2 stk.

Koben aluminium
Koben i aluminium med bukket spids. En kortere version af koben H 700 der 
passer ned i en værktøjskasse. Anvendes ofte på bilværksteder til justering af 
hjullejer.

•  Aluminium er lettere og mere skånsom at arbejde med.

•  Skånsom mod det materiale du arbejder med.

•  Et aluminiumsværktøj ruster ikke og modstår kulde bedre.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

841020 H 480 B 480 mm 500 g 2 stk.

Flangejern aluminium
Flangejern i aluminium med konisk spids. Anvendes ved tilpasning af 
bolthuller samt bukning af kobberrør. Anvendes ofte ved tilpasning af 
karosseridele.

•  Aluminium er lettere og mere skånsom at arbejde med.

•  Skånsom mod det materiale du arbejder med.

•  Et aluminiumsværktøj ruster ikke og modstår kulde bedre.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

841010 F 430 430 mm 400 g 2 stk.

Flangejern aluminium
Flangejern i aluminium med konisk spids. Anvendes ved tilpasning af 
bolthuller samt bukning af kobberrør. Anvendes ofte ved tilpasning af 
karosseridele.

•  Aluminium er lettere og mere skånsom at arbejde med.

•  Skånsom mod det materiale du arbejder med.

•  Et aluminiumsværktøj ruster ikke og modstår bedre kulde.

Varenr. Model Længde Vægt Ant/emb

841011 F 820 820 mm 1700 g 2 stk.
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