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Záruční doba
na sortiment Hardware
5 let:

Na všechny výrobky Hardware.

Kvalita je v každém výrobku Fiskars. Zaručeně.

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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Železné tyče

Pozor! Veškeré rozměry uvedené
v katalogu jsou platné pro zabalené
výrobky.

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?
Naše můžou.
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.

Nástroje Hardware
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 střihání tvrzených prutů až o 30 %,
zejména na začátku střihu, kde je potřebná větší síla.

Nůžky pro velké zatížení PowerArc™
Střihání 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.

Pily PowerTooth™

Řežte rychleji, rovněji, přesněji a bezpečně.

Technologie nástrojů Hardware
CarbonMax™

StaySharp™

PowerGear™

PowerArc™

IsoCore™

PowerTooth™
INDUKČNĚ KALENO
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PowerTooth
Univerzální
ruční pily

™

Ostřejší.
Ostrá čepel PowerTooth™
řeže rychleji a zůstává déle
ostrá.
Tvrdší.
Celokovová konstrukce
testovaná tak, aby vydržela
pády a nárazy.
Pohodlnější
Ergonomický design
podporuje různé úchopy pro
jakékoli požadavky práce.

Masivní rukojeť
pevný úchop.

Jemné zuby umožní
snadno a přesněji
zahájit řez.
Technologie
PowerTooth™
přináší přesné trojité
broušení pro ostré zuby.

PowerTooth™
INDUKČNĚ KALENO

TROJITĚ
BROUŠENO

Dodávané pouzdro
bezpečně zacvakne
na čepel a chrání ji při
skladování a přepravě.
Má integrovaný držák
na tesařskou tužku.

PRO OSTRÉ

ZUBY
6

Texturovaný povrch
SoftGrip™ odvádí
vlhkost a zabraňuje
tvorbě puchýřů.
Neklouže v ruce.www.fiskars.com

PILY

Pily
Pila na železo
Mechanismus napínání listu
pokaždé přecvakne, když je pilový
list optimálně napnutý. Pilu lze
držet oběma rukama pro větší sílu,
přesnost a ovládání. Upevnění listu
v přední části pily dovoluje řezání ve
stísněných místech.

Soft
Grip™

TrueTension™
NAPÍNÁNÍ LISTU

“PŘECVAKNE”
PŘI OPTIMÁLNÍM
NAPNUTÍ LISTU

Uložení listu v pile

Skládací pily pro řez
v tahu
Zavírací mechanismus chrání jemné
zuby čepele před poškozením
a uživatele před zraněním. Rychle
přístupný zámek ihned zacvakne
a bezpečně zajistí čepel. Čepel
je upevněná šroubem s vnitřním
šestihranem a lze jí snadno a rychle
vyměnit.

PowerTooth™
INDUKČNĚ KALENO

Soft
Grip™

TROJITĚ
BROUŠENO

Pružná
čepel

PRO OSTRÉ

ZUBY

Skládací čepel

Nepřilnavé

Kompaktní skládací pila
Používá standardní výměnné pilové
čepele. Lze ji rychle otevřít pohybem
zápěstí. Výměna čepele je snadná
a rychlá. Ergonomické provedení
pro pohodlné držení a řezání
v náročných situacích.

PowerTooth™
INDUKČNĚ KALENO

Soft
Grip™

TROJITĚ
BROUŠENO
PRO OSTRÉ

ZUBY

Skládací čepel

Univerzální spoj.
Vhodné pro výměnné
15cm čepele

Nepřilnavé

Pila s pouzdrem
Extrémně ostrá, robustní tuhá čepel
s masivním pouzdrem pro zajištění
maximální bezpečnosti. Technologie
PowerTooth™ přináší přesné trojité
broušení zubů, které jsou ostré jako
břitva. Rašple na horní hraně čepele
vyhladí hrubé řezy. Zesílené kovové
zakončení rukojeti je velmi odolné
proti nárazům a pádům.

PowerTooth™
INDUKČNĚ KALENO

Soft
Grip™

TROJITĚ
BROUŠENO
PRO OSTRÉ

ZUBY

Vyhlazovací rašple

Zesílené kovové
zakončení

Nepřilnavé

7

PILY

PowerTooth™ ruční pila, 380 mm, 9 zubů / palec
Délka: 4.06 cm

Šířka: 17.78 cm

Hmotnost: 0.51 kg

Balení ks: 3

Obj. číslo

1062930

Délka: 4.06 cm

Šířka: 17.78 cm

Hmotnost: 0.57 kg

Balení ks: 3

Obj. číslo

1062919

PowerTooth™ ruční pila, 550 mm, 7 zubů / palec
Délka: 4.06 cm

Šířka: 17.78 cm

Hmotnost: 0.58 kg

Balení ks: 3

Obj. číslo

1062916

Délka: 4.06 cm

Šířka: 17.78 cm

Hmotnost: 0.58 kg

Balení ks: 3

Obj. číslo

EAN

PowerTooth™ ruční pila, 550 mm, 9 zubů / palec
1062917

8

Délka: 4.06 cm

Šířka: 17.78 cm

Hmotnost: 0.58 kg

Balení ks: 3

EAN

PowerTooth™ ruční pila, 550 mm, 11 zubů / palec

vé
No

+!4;;?01"FDEEDF!

• Trojitě broušený pilový list pro rychlé a výkonné řezy.
• Technologie RapidStart™ na špičce čepele s jemnějšími zoubky
(13 zubů / palec) nabízí vynikající kontrolu přesnosti při zahájení
řezu.
• Střed a pata čepele s hrubšími zuby (9 zubů / palec) pro výkonné
a hladké řezy všech druhů dřeva, laminátu, PVC a dalších.
• Velkou robustní rukojeť lze pohodlně držet i v rukavicích, inovativní
textura na rukojeti SoftGrip™ při držení neklouže.
• Pila se dodává s chráničem čepele, který má integrovaný držák na
tužku.

vé
No

Výška: 67.31 cm

+!4;;?01"FDEDMJ!

• Trojitě broušený pilový list pro rychlé a výkonné řezy.
• Technologie RapidStart™ na špičce čepele s jemnějšími zoubky
(13 zubů / palec) nabízí vynikající kontrolu přesnosti při zahájení
řezu.
• Střed a pata čepele s hrubšími zuby (9 zubů / palec) pro výkonné
a hladké řezy všech druhů dřeva, laminátu, PVC a dalších.
• Velkou robustní rukojeť lze pohodlně držet i v rukavicích, inovativní
textura na rukojeti SoftGrip™ při držení neklouže.
• Pila se dodává s chráničem čepele, který má integrovaný držák na
tužku.

vé
No

Výška: 67.31 cm

+!4;;?01"FDEEFJ!

• Trojitě broušený pilový list pro rychlé a výkonné řezy.
• Technologie RapidStart™ na špičce čepele s jemnějšími zoubky
(13 zubů / palec) nabízí vynikající kontrolu přesnosti při zahájení
řezu.
• Střed a pata čepele s hrubšími zuby (9 zubů / palec) pro výkonné
a hladké řezy všech druhů dřeva, laminátu, PVC a dalších.
• Velkou robustní rukojeť lze pohodlně držet i v rukavicích, inovativní
textura na rukojeti SoftGrip™ při držení neklouže.
• Pila se dodává s chráničem čepele, který má integrovaný držák na
tužku.

vé
No

Výška: 67.31 cm

EAN

PowerTooth™ ruční pila, 500 mm, 9 zubů / palec
Výška: 62.55 cm

+!4;;?01"FDEEGG!

• Trojitě broušený pilový list pro rychlé a výkonné řezy.
• Technologie RapidStart™ na špičce čepele s jemnějšími zoubky
(13 zubů / palec) nabízí vynikající kontrolu přesnosti při zahájení
řezu.
• Střed a pata čepele s hrubšími zuby (9 zubů / palec) pro výkonné
a hladké řezy všech druhů dřeva, laminátu, PVC a dalších.
• Velkou robustní rukojeť lze pohodlně držet i v rukavicích, inovativní
textura na rukojeti SoftGrip™ při držení neklouže.
• Pila se dodává s chráničem čepele, který má integrovaný držák na
tužku.

vé
No

EAN

Výška: 49.85 cm

EAN

Ruční pily

Obj. číslo

1062918

+!4;;?01"FDEEEM!

• Trojitě broušený pilový list pro rychlé a výkonné řezy.
• Technologie RapidStart™ na špičce čepele s jemnějšími zoubky
(13 zubů / palec) nabízí vynikající kontrolu přesnosti při zahájení
řezu.
• Střed a pata čepele s hrubšími zuby (11 zubů / palec) pro čisté
a hladké řezy suchého dřeva.
• Velkou robustní rukojeť lze pohodlně držet i v rukavicích, inovativní
textura na rukojeti SoftGrip™ při držení neklouže.
• Pila se dodává s chráničem čepele, který má integrovaný držák na
tužku.

PILY

TrueTension™ Pila na železo, 300 mm, 24 zubů / palec
Délka:

1.52 cm

Šířka:

18.42 cm

Hmotnost: 0.83 kg Balení ks:

3

Obj. číslo

1062931

Délka:

2.79 cm

Šířka:

12.7 cm

Hmotnost: 0.20 kg Balení ks:

6

Obj. číslo

1062932

Délka:

2.79 cm

Šířka:

15.24 cm

Hmotnost: 0.32 kg Balení ks:

3

Obj. číslo

1062933

Délka:

2.79 cm

Šířka:

12.7 cm

Hmotnost: 0.19 kg

Balení ks:

6

Obj. číslo

1062934

EAN

Kompaktní skládací pila, 2 listy

+!4;;?01"FDEEKE!

• Snadno se uloží do opasku s nářadím.
• Rychlé otevření čepele jednou rukou pouhým pohybem zápěstí.
• Rychlá, snadná výměna čepele ze předu po uvolnění zámku.
• Vhodná pro většinu 15cm výměnných čepelí.
• Povrch rukojeti SoftGrip™ s inovativní texturou odvádí pot, omezuje
tvorbu puchýřů a při držení neklouže.
• Dodáváno se dvěma pilovými listy Power Tooth™ s indukčně kalenými zuby - čepel se 13 zuby / palec na dřevo, plast a bimetalová
čepel s 24 zuby / palec na kov.

vé
No

PowerTooth™ pila s pouzdrem, 8 zubů / palec

vé
No

+!4;;?01"FDEEJH!

• Mechanismus bezpečně sklopí čepel do rukojeti a zajistí ji
v uzavřené poloze. Tím chrání zuby pily a zabraňuje nechtěnému
otevření čepele.
• Optimalizovaná čepel se 13 zuby / palec s nepřilnavým povrchem
nabízí vynikající přesnost řezu měkčích dřev, hranolů, PVC a dalších.
• Vhodná pro rychlé, přesné a rovné řezy. Řeže tahem k sobě.
• Zakončení rukojeti ve tvaru háku poskytuje bezpečné držení při
tažném pohybu.
• Povrch rukojeti SoftGrip™ s inovativní texturou odvádí pot, omezuje
tvorbu puchýřů a při držení neklouže.
• Náhradní list se dodává zvlášť (obj. č. 1062943).

vé
No

Výška: 38.74 cm

EAN

PowerTooth™ skládací pila pro řez v tahu, 250 mm, 13 zubů / palec

Výška: 33.65 cm

+!4;;?01"FDEEIK!

• Mechanismus bezpečně sklopí čepel do rukojeti. Tím chrání její
zuby, zajišťuje ji v uzavřené poloze i proti nechtěnému otevření.
• Jemně opracovaný povrch čepele s 19 zuby / palec poskytuje
vynikající přesnost a ovládání pily.
• Vhodná pro rychlé, přesné a rovné řezy zejména měkčího dřeva.
• Díky kompaktní velikosti lze přesně řezat i v obtížně přístupných
místech.
• Řeže tahem k sobě.
• Povrch rukojeti SoftGrip™ s inovativní texturou odvádí pot, omezuje
tvorbu puchýřů a při držení neklouže.
• Náhradní list se dodává zvlášť (obj. č. 1062942).

vé
No

Výška: 60.96 cm

EAN

PowerTooth™ přesná pila pro řez v tahu, 150 mm, 19 zubů / palec
Výška: 40.96 cm

+!4;;?01"FDEEHD!

• Intuitivní napínací mechanismus TrueTension™ „zacvakne“,
když je dosaženo optimálního napnutí pilového listu. Zajistí
správné a bezproblémové napínání listu.
• Pro rychlé a čisté řezy kovů, plastů, PVC, potrubí, měděných
trubek, šroubů, hřebíků a dalších.
• Rychlá a snadná výměna listu bez možné ztráty částí z pily.
List lze viditelně uložit do rámu pily, kde je snadno přístupný.
• Inovativní textura na rukojeti SoftGrip™ při držení neklouže.
• Dodáváno s bimetalovou čepelí (24 zubů / palec) s dlouhou
životností. Náhradní list lze objednat zvlášť (obj. č. 1062941).

vé
No

Délka:

3.81 cm

Šířka:

15.24 cm

Hmotnost: 0.18 kg

Balení ks:

6

Obj. číslo

1062935

EAN

Výška: 41.27 cm

EAN

Ostatní pily

+!4;;?01"FDEELL!

• Pila se zacvakne do pouzdra a zajistí se tak proti nechtěnému
vysunutí. Pouzdro má sponu na opasek i otvor pro zavěšení při
skladování.
• Trojitě broušená čepel řeže rychle a účinně, má ultra ostrý hrot pro
propíchnutí sádrokartonových desek a zahájení rychlého řezu.
• Rašple na horní straně čepele vyhlazuje hrubé řezy.
• Rukojeť má velikost a tvar pro optimální pohodlí při ovládání a držení,
textura SoftGrip™ neklouže.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti je velmi odolné proti nárazu
a pádu.
• Čepel s nepřilnavým povrchem s nízkým třením je odolná proti
9
korozi a prachu.

PILY

Pilka stavební, 16 cm
Výška: 40 cm

Délka:

3.4 cm

Šířka:

8.5 cm

Hmotnost: 0.13 kg

Balení ks:

4

Obj. číslo

1000612

EAN

Ostatní pily | Náhradní listy

+!4;;?01"FGLJDG!

Náhradní list k pile na železo, 300 mm, 24 zubů / palec
Délka:

5.08 cm

Šířka:

36.83 cm

Hmotnost: 0.05 kg

Balení ks:

12

Obj. číslo

1062941

Délka:

12.7 cm

Šířka:

25.4 cm

Hmotnost: 0.09 kg

Balení ks:

12

Obj. číslo

1062942

Náhradní list k pile pro řez tahem, 250 mm, 13 zubů / palec
Délka:

12.7 cm

Šířka:

35.56 cm

Hmotnost: 0.14 kg

Balení ks:

12

Obj. číslo

1062943

EAN
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+!4;;?01"FDEFJG!

• Čepel nepodřezává a je vhodná pro jemné dokončovací práce.
• Ideální pro přesné řezy měkčího dřeva, hranolů, PVC a dalších.
• Tenký řez dovoluje rychlé a čisté, rovné řezy.
• Indukčně kalené zuby zůstávají dlouhodobě ostré.
• Nepřilnavý povlak čepele snižuje tření, prodlužuje životnost čepele
a chrání ji proti korozi.
• Je vhodná k pile pro řez tahem obj. č.1062932, pro výměnu je nutné
demontovat středový šroub s vnitřním šestihranem.
• Délka čepele: 25 cm

vé
No

Výška:

+!4;;?01"FDEFIJ!

• Čepel nepodřezává a je vhodná pro jemné dokončovací práce.
• Ideální pro přesné řezy v měkčím dřevě.
• Tenký řez dovoluje rychlé a čisté, rovné řezy.
• Indukčně kalené zuby zůstávají dlouhodobě ostré.
• Nepřilnavý povlak čepele snižuje tření, prodlužuje životnost čepele
a chrání ji proti korozi.
• Je vhodná k pile pro řez tahem obj. č.1062932, pro výměnu je nutné
demontovat středový šroub s vnitřním šestihranem.
• 19 zubů / palec
• Délka čepele: 15 cm

vé
No

Výška: 0.64 cm

EAN

Náhradní list k pile pro řez tahem, 150 mm, 19 zubů / palec
Výška: 0.64 cm

+!4;;?01"FDEFHM!

• Bimetalový list zůstává dlouhodobě ostrý.
• Ideální pro čisté řezy kovů, plastů, PVC a dalších
• Je vhodný k pile na železo obj. č. 1062931, lze uložit jako náhradní
do rámu pily.

vé
No

EAN

Výška: 0.64 cm

EAN

• 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.
• Ochrana prstů chrání ruku před sklouznutím na čepel.

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Řeže rychleji,
rovněji,
přesněji
a bezpečněji.
Stavební pilka
Soft
Grip™

Rukojeť SoftGrip™
zajišťuje pohodlný
a pevný úchop.

Menší zuby
pro řezání suchého dřeva.

Zasouvatelná čepel
Čepel se zasune do rukojeti
pro bezpečné skladování pilky.

Ochrana prstů jim brání
ve sklouznutí na čepel.

Obsahuje karabinu
pro snadné přenášení
a bezpečné skladování.
11

Ostřejší,
chytřejší,
odolnější
nože.

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 při jakýchkoliv požadavcích na práci.

CarbonMax™

24
xDÉLE

VYDRŽÍ
OSTRÉ

Karbid

CarbonMax™

Laboratorně testováno a ověřeno.

Standard

UNIVERZÁLNÍ NOŽE | NÁHRADNÍ BŘITY

Univerzální nože
Vizuální a zvukové
ujištění, že čepel je
uzamknuta v pozici.
Čepele CarbonMax™,
které vydrží
ostré 24x déle.
Bezpečný uzamykací
systém brání
náhodnému uvolnění,
a to bez vlivu na
rychlost výměny
čepele.
Příjemný povrch
rukojeti pro celodenní
pohodlí a skvělou
ovladatelnost
nástroje.

Celokovová
konstrukce pro
optimální vyvážen
a odolnost při práci.

Zavírací ochrana
čepele se spustí
stisknutím
pojistky.

Zásobník pro
uložení až 5 čepelí.

CarbonMax™

24
xDÉLE

VYDRŽÍ
OSTRÉ

Skládací a pevné
univerzální nože

Ergonomická rukojeť
s technologií SoftGrip™.

Soft
Grip™

Zakončení z tvrzeného
kovu odolává nárazům
při úderech a pádech.

UNIVERZÁLNÍ NOŽE | NÁHRADNÍ BŘITY

CarbonMax™ kompaktní univerzální nůž skládací
Délka:

2.13 cm

Šířka:

10.8 cm

Hmotnost: 0.84 kg

Balení ks:

3

Obj. číslo

1062939

Délka:

2.95 cm

Šířka:

11.13 cm

Hmotnost: 0.23 kg

Balení ks:

3

Obj. číslo

1062938

25.9 cm

Šířka:

10.9 cm

Hmotnost: 0.20 kg

Balení ks:

6

Prodejní
balení

+1

Obj. číslo

1027222

CarbonMax™ univerzální nůž se zasouvatelnou čepelí
Délka:

25.9 cm

Šířka:

10.9 cm

Hmotnost: 0.17 kg

Balení ks: 6

Prodejní
balení

+1

Obj. číslo

1027223

Délka:

18.5 cm

Šířka:

10.9 cm

Hmotnost: 0.17 kg

Balení ks: 6

Prodejní
balení

+1

+!4;;?01"KDEHEE!

• Boční ovládání čepele nedovolí náhodnému zasunutí čepele uprostřed práce.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti je velmi odolné proti nárazům
a pádům.
• Jednoduchá výměna čepele bez demontáže částí nože.
• Dodává se s jednou univerzální čepelí CarbonMax™.
• Zásobník nože pojme pět standardních univerzálních čepelí.

CarbonMax™ univerzální nůž skládací
Výška: 3 cm

+!4;;?01"KDEHDH!

• Má unikátní sklopný kryt čepele pro maximální bezpečnost a ochranu čepele. Stiskem tlačítka se kryt uvolní ke sklopení.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti je velmi odolné proti nárazům
a pádům.
• Jednoduchá výměna čepele bez demontáže částí nože.
• Dodává se s jednou univerzální čepelí CarbonMax™.
• Zásobník nože pojme pět standardních univerzálních čepelí.

EAN

Délka:

EAN

CarbonMax™ univerzální nůž s pevnou čepelí

Výška: 3 cm

+!4;;?01"FDEFEL!

• Bezpečné automatické zasouvání čepele do rukojeti nože.
• Intuitivní vysunutí čepele jednou rukou.
• Bezpečnostní zámek zabraňuje mimovolnému uvolnění čepele.
• Nůž se snadno rozevře a výměnu čepele lze provést rychle bez
použití dalších nástrojů.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti je velmi odolné proti nárazům
a pádům.
• Dodává se s jednou univerzální čepelí CarbonMax™.

vé
No

Výška: 3 cm

EAN

CarbonMax™ kompatní univerzální nůž se zasouvatelnou čepelí
Výška: 26.04 cm

+!4;;?01"FDEFFI!

• Je menší než jiné skládací nože, spolehlivě se uloží do kapsy nebo
na opasek
• Čepel se vyklopí jednou rukou pro rychlé použití nože.
• Rychlá a snadná výměna čepele.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti je velmi odolné proti nárazům
a pádům.
• Dodává se s jednou univerzální čepelí CarbonMax™.

vé
No

Obj. číslo

1027224

EAN

Výška: 18.42 cm

EAN

Univerzální nože | Náhradní břity

+!4;;?01"KDEHFL!

• Systém dvojitého upnutí čepele zamezuje náhodnému uvolnění
čepele, aniž by snížila rychlost její výměny.
• Sklopný mechanismus čepele funguje lehce a nůž lze snadno otevřít
pouhým pohybem zápěstí.
• Ergonomický design rukojeti včetně povrchu s texturou dovoluje
více způsobů držení.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti je velmi odolné proti nárazům
a pádům.
• Dodává se s jednou univerzální čepelí CarbonMax™.

15
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CarbonMax™ univerzální nůž pro malíře
Hmotnost: 0.24 kg

Balení ks: 6

Prodejní
balení

+1

Obj. číslo

1027225

CarbonMax™ univerzální nůž pro sádrokartonáře
Výška: 3 cm

Délka: 26 cm

Šířka: 10.9 cm

Hmotnost: 0.21 kg

Balení ks: 6

Prodejní
balení

+1

Obj. číslo

1027226

+!4;;?01"KDEHHF!

• 2 nástroje v 1 - standardní čepel nože a pilka, s nimiž se snadno
vyřízne sádrokarton pro krabice elektrické instalace a dalších.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti pro vyrážení kusů sádrokartonu
a zarážení hlav šroubů či hřebíků.
• Nůž i pilka se vysunují na stejném konci rukojeti pro jednoduchost
a bezpečnost.
• Magnetický držák pro bezpečnou výměnu čepele nože.
• Horní tlačítko pro vysunutí čepele zabraňuje jejímu náhodnému
zasunutí.
• Jednoduchá výměna čepele bez demontáže částí nože.
• Dodává se s jednou univerzální čepelí CarbonMax™.
• Zásobník nože pojme 2 standardní univerzální čepele.

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:

16

+!4;;?01"KDEHGI!

• Integrovaný otvírák na plechovky s barvou snadno otevře i odolná
víka nádob na 20 kg.
• Obsahuje plochý šroubovák velikosti 1 ideální pro demontáž krytů
zásuvek a vypínačů nebo otevírání plechovek s barvou.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti je velmi odolné proti nárazům
a pádům.
• Nůž lze snadno otevřít jednou rukou.
• Magnetický držák pro bezpečnou výměnu čepele.
• Dodává se s jednou univerzální čepelí. CarbonMax™.
• Zásobník nože pojme 2 standardní univerzální čepele.

EAN

Šířka: 10.9 cm

EAN

Délka: 26 cm

EAN

Výška: 3.3 cm

EAN

Univerzální nože | Náhradní břity

UNIVERZÁLNÍ NOŽE | NÁHRADNÍ BŘITY

Výška:

Délka:

CarbonMax

™

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

Balení ks:

Obj. číslo

EAN

Odlamovací nože | Náhradní břity
S integrovanou
pomůckou, která
snadno odlomí
a zachytí použité břity.

24
xDÉLE
Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Mimořádná ergonomie
s tvarovanou rukojetí
a technologií SoftGrip™.

Soft
Grip™

EAN

Délka:

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: 0.15 kg

EAN

Výška:

EAN

VYDRŽÍ
OSTRÉ

+!4;;?01"KDEHIM!

Balení ks: 8

Obj. číslo 1027227

Prodejní
balení

• Nabízí snadnou a rychlou obměnu břitů odlamováním čepele.
• Součástí nože je integrovaná pomůcka, která břit lehce odlomí,
zachytí ho a uloží do sebe.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti je velmi odolné proti nárazům
a pádům.
• Dodává se s jednou univerzální čepelí CarbonMax™.
• Používá univerzální odlamovací břity o výšce 18 mm.

CarbonMax™ odlamovací nůž 25 mm
Výška: 2.9 cm

Délka: 25.9 cm

Šířka: 10.9 cm

Hmotnost: 0.24 kg Balení ks: 6

Prodejní
balení

Obj. číslo 1027228

EAN

+1

+!4;;?01"KDEHJJ!

• Nabízí snadnou a rychlou obměnu břitů odlamováním čepele.
• Součástí nože je integrovaná pomůcka, která břit lehce odlomí,
zachytí ho a uloží do sebe.
• Zesílené kovové zakončení rukojeti je velmi odolné proti nárazům
a pádům.
• Dodává se s jednou univerzální čepelí CarbonMax™.
• Používá univerzální odlamovací břity o výšce 25 mm.

+1
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CarbonMax™ břity pro univerzální nůž, 20 ks

vé
No

Hmotnost: 0.12 kg

Balení ks: 6

Obj. číslo

1062940

x 20

CarbonMax™ břity pro univerzální nůž, 10 ks
Výška: 16.5 cm

Délka: 1.3 cm

Šířka: 7.6 cm

Hmotnost: 0.05 kg

Balení ks: 6

Obj. číslo

1027230

CarbonMax™ břity pro univerzální nůž, 5 ks
Délka: 1 cm

Šířka: 7.6 cm

Hmotnost: 0.02 kg

Balení ks: 6

Obj. číslo

1027229

CarbonMax™ břity pro odlamovací nůž 18 mm, 5 ks
Délka: 0.5 cm

Šířka: 4.8 cm

Hmotnost: 0.02 kg

Balení ks: 6

Obj. číslo

1027232

Šířka: 7.6 cm

Hmotnost: 0.09 kg

x5
18

Balení ks: 6

EAN

CarbonMax™ břity pro odlamovací nůž 25 mm, 5 ks
Délka: 1.6 cm

+!4;;?01"KDEIDG!

• Náhradní čepel pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™ s patentovaným pokovením společnosti Fiskars, které prodlužuje její
ostrost.
• Čepel je ostrá až 24x déle než běžné čepele.
• Vydrží ostré až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Čepel se čistě odlomí a vytvoří nový ostrý hrot.
• Balení obsahuje 5x 18 mm odlamovacích břitů.

x5

Výška: 21.6 cm

+!4;;?01"KDEHKG!

• Náhradní břit pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™ s patentovaným pokovením společnosti Fiskars, které prodlužuje jeho
ostrost.
• Břit je ostrý až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Náhradní břity lze použít také k nožům od jiných výrobců.
• Balení obsahuje 5 ks břitů.

x5

Výška: 17.8 cm

+!4;;?01"KDEHLD!

• Náhradní břit pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™ s patentovaným pokovením společnosti Fiskars, které prodlužuje jeho
ostrost.
• Břit je ostrý až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Náhradní břity lze použít také k nožům od jiných výrobců.
• Balení obsahuje 10 ks břitů.

x 10

Výška: 16.5 cm

+!4;;?01"FDEFGF!

• Náhradní břit pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™ s patentovaným pokovením společnosti Fiskars, které prodlužuje jeho
ostrost.
• Břit je ostrý až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Náhradní břity lze použít také k nožům od jiných výrobců.
• Balení obsahuje 20 ks břitů.

EAN

Šířka: 10.8 cm

EAN

Délka: 1.55 cm

EAN

Výška: 17.78 cm

EAN

Náhradní břity

Obj. číslo

1027233

+!4;;?01"KDEIED!

• Náhradní čepel s břity pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™
25 mm s patentovaným pokovením společnosti Fiskars,
které zachovává ostrost břitů.
• Břity jsou ostré až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Čepel se čistě odlomí a vytvoří nový ostrý hrot.
• Balení obsahuje 5x 25 mm odlamovacích břitů.

CarbonMax™ břity pro odlamovací nůž 18 mm, 10 ks
4.8 cm

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:

7.6 cm

Hmotnost: 0.17 kg

+!4;;?01"IJDGME!

• Náhradní čepel s břity pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™
18 mm s patentovaným pokovením společnosti Fiskars,
které zachovává ostrost břitů.
• Břity jsou ostré až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Čepel se čistě odlomí a vytvoří nový ostrý hrot.
• Balení obsahuje 10x 18 mm odlamovacích břitů.

Balení ks:

6

Obj. číslo

1048067

EAN

Šířka:

+!4;;?01"IJDHDK!

• Náhradní čepel s břity pro univerzální nože Fiskars CarbonMax™
25 mm s patentovaným pokovením společnosti Fiskars,
které zachovává ostrost břitů.
• Břity jsou ostré až 24x déle než běžné univerzální břity.
• Laboratorně testováno a ověřeno.
• Čepel se čistě odlomí a vytvoří nový ostrý hrot.
• Balení obsahuje 10x 25 mm odlamovacích břitů.

x 10

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

EAN

1 cm

EAN

Délka:

EAN

Výška: 17.8 cm

EAN

UNIVERZÁLNÍ NOŽE | NÁHRADNÍ BŘITY
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Stay Sharp
ostré
vždy a všude
™

20

www.fiskars.com

NOŽE HARDWARE

Nože Hardware
Pro efektivní řezání by váš nůž měl vždy být co nejostřejší. Proto
jsme do pouzdra integrovali vysoce kvalitní ostřič. Toto pouzdro je
se dodává se všemi noži 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 se skládá z 5 barevně odlišených nožů, které pokryjí veškeré pracovní úkoly.

Zesílené zakončení
rukojeti odolá rázům,
pro hlubší řezy.

Soft
Grip™

Vynikající ergonomie
Optimalizovaný tvar
rukojeti s unikátní
texturou na povrchu
(navrženo na
patentování),
který zlepšuje úchop
přesně tehdy, kdy je to
potřebné.

Snadné použití
Zcela volná rukojeť
usnadňuje vyjmutí
nože z pouzdra.

StaySharp™
Otočná vložka
pro použití
pravou i levou
rukou.

Integrovaný
ostřič

R

L
21

NOŽE HARDWARE | PEVNÉ ČEPELE

Nůž Hardware zednický, černý
Výška: 3.6 cm

Délka: 22.7 cm

Šířka: 4.2 cm

Hmotnost: 0.09 kg Balení ks: 12

Obj. číslo

1023617

EAN

Nože Hardware | Pevné čepele

+!4;;?01"IJDEJF!

Nůž Hardware univerzální, oranžový
Výška: 28 cm

Délka: 3.6 cm

Šířka: 8 cm

Hmotnost: 0.13 kg

Balení ks: 8

Obj. číslo

1023618

EAN

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

+!4;;?01"IJDEKM!

Nůž Hardware pro náročnou práci, zelený
Výška: 28 cm

Délka: 3.6 cm

Šířka: 8 cm

Hmotnost: 0.15 kg

Balení ks: 8

Obj. číslo

1023619

EAN

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

+!4;;?01"IJDELJ!

Nůž Hardware řemeslnický, červený
Výška: 28 cm

Délka: 3.6 cm

Šířka: 8 cm

Hmotnost: 0.12 kg

Balení ks: 8

Obj. číslo

1023620

EAN

• 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.

+!4;;?01"IJDEMG!

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

Výška: 28 cm

Délka: 3.6 cm

Šířka: 8 cm

EAN

Nůž Hardware tesařský, žlutý
Hmotnost: 0.15 kg

Balení ks: 8

Obj. číslo

1023621

+!4;;?01"IJDFDM!

• Vysoce kvalitní čepel ve tvaru dláta.
• Integrovaný, jednoduchý brousek.
• Oboustranné pouzdro pro použití oběma rukama.
• Ergonomická rukojeť ze tří komponent.
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OSTATNÍ NOŽE | PEVNÉ ČEPELE

Nůž na minerální vlnu, K20
Výška: 1.8 cm

Délka: 42 cm

Šířka: 3.8 cm

Hmotnost: 0.14 kg

Balení ks: 4

Obj. číslo

1001626

EAN

Ostatní nože | Pevné čepele

+!4;;?02"LKMDFK!

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

EAN

Šířka:

EAN

Délka:

EAN

Výška:

EAN

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

PowerGear

™

Využijte více své síly
Patentovaná technologie PowerGear™ vám
poskytne více než 40 % síly navíc. Střihání
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

Offsetový
pravý střih

Offsetový
levý střih

Offsetové převodové
nůžky na plech vám
umožní držet ruku nad
materiálem a můžete
střihat jeho středem.
Střihají pod ostřejším
úhlem a vaše ruce
se dostávají dále od
ostrých a nebezpečných
pracovních povrchů.

Přímý střih

Pravý střih

Levý střih

Ideální pro střihání odolných
materiálů.

Krátké
čepele

Zkrácená délka
střihu, která zvyšuje
jeho kapacitu.

PowerGear™

PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH

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

EAN

Převodové nůžky na plech

PowerGear™ převodové nůžky na plech, přímé
Šířka: 10.2 cm

Hmotnost: 0.43 kg

Balení ks: 8

Prodejní
balení

Obj. číslo

1027207

PowerGear™ převodové nůžky na plech, pravé
Výška: 2.5 cm

Délka: 29 cm

Šířka: 10.2 cm

Hmotnost: 0.44 kg

Balení ks: 8

Prodejní
balení

Obj. číslo

1027208

Délka: 29 cm

Šířka: 10.5 cm

Hmotnost: 0.45 kg

Balení ks: 8

Prodejní
balení

Obj. číslo

1027209

Délka: 29.5 cm

Šířka: 10.5 cm

Hmotnost: 0.49 kg

Balení ks: 6

Prodejní
balení
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• Rukojeti EasyAction™ mají optimalizované rozevření, které odpovídá
skutečnému rozevření ruky. Tím je dosaženo větší síly,
aniž by docházelo ke zkrácení délky střihu.
• Vhodné pro střihání levých oblouků.
• Kované, kalené ocelové čepele a pevné rukojeti jsou velmi odolné
a poskytují až o 40% větší sílu.
• Rukojeti jsou ergonomicky tvarované, mají měkký povrch SoftGrip™
a jsou rozevírané pružinou. To snižuje únavu ruky a zlepšuje celkové
ovládání nůžek.
• Kapacita střihání: ocel válcovaná za studena 18 GA (1,214 mm),
nerezová ocel 22 GA (0,644 mm), délka střihu: 38,1 mm.

EAN

PowerGear™ převodové nůžky na plech, offsetové pravé
Výška: 3.5 cm

+!4;;?01"KDEFJL!

• Rukojeti EasyAction™ mají optimalizované rozevření, které odpovídá
skutečnému rozevření ruky. Tím je dosaženo větší síly,
aniž by docházelo ke zkrácení délky střihu.
• Vhodné pro střihání pravých oblouků.
• Kované, kalené ocelové čepele a pevné rukojeti jsou velmi odolné
a poskytují až o 40% větší sílu.
• Rukojeti jsou ergonomicky tvarované, mají měkký povrch SoftGrip™
a jsou rozevírané pružinou. To snižuje únavu ruky a zlepšuje celkové
ovládání nůžek.
• Kapacita střihání: ocel válcovaná za studena 18 GA (1,214 mm),
nerezová ocel 22 GA (0,644 mm), délka střihu: 38,1 mm.

PowerGear™ převodové nůžky na plech, levé
Výška: 2.3 cm

+!4;;?01"KDEFIE!

• Rukojeti EasyAction™ mají optimalizované rozevření, které odpovídá
skutečnému rozevření ruky. Tím je dosaženo větší síly,
aniž by docházelo ke zkrácení délky střihu.
• Kované, kalené ocelové čepele a pevné rukojeti jsou velmi odolné
a poskytují až o 40% větší sílu.
• Rukojeti jsou ergonomicky tvarované, mají měkký povrch
SoftGrip™ a jsou rozevírané pružinou. To snižuje únavu ruky a zlepšuje celkové ovládání nůžek.
• Kapacita střihání: ocel válcovaná za studena 18 GA (1,214 mm),
nerezová ocel 22 GA (0,644 mm), délka střihu: 38,1 mm.

EAN

Délka: 29.5 cm

EAN

Výška: 2.5 cm

EAN

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

Obj. číslo

1027210

+!4;;?01"KDEFLF!

• Nůžky umožňují při střihání bezpečně držet ruku nad materiálem.
• Rukojeti EasyAction™ mají rozevření optimalizované podle ruky. Tím
je dosaženo větší síly, aniž by byla zkrácená délka střihu.
• Vhodné pro střihání pravých oblouků.
• Kované, kalené ocelové čepele a pevné rukojeti jsou velmi odolné a
poskytují až o 40% větší sílu.
• Ergonomické rukojeti s měkkým povrchem SoftGrip™ rozevírá
pružina. To snižuje únavu ruky a zlepšuje celkové ovládání nůžek.
• Kapacita střihání: ocel válcovaná za studena 18 GA (1,214 mm),
nerezová ocel 22 GA (0,644 mm), délka střihu: 38,1 mm.

PowerGear™ převodové nůžky na plech, offsetové levé
Délka:

29.5 cm

Šířka:

10.5 cm

Hmotnost: 0.48 kg Balení ks:

6

Prodejní
balení

Obj. číslo

1027211

PowerGear™ převodové nůžky na plech, krátké ostří
Délka:

29.3 cm

Šířka:

10.2 cm

Hmotnost: 0.43 kg

Balení ks:

8

Prodejní
balení

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

1027212

+!4;;?01"KDEGDI!

• Rukojeti EasyAction™ mají optimalizované rozevření, které odpovídá
skutečnému rozevření ruky. Tím je dosaženo větší síly, aniž by
docházelo ke zkrácení délky střihu.
• Kované, kalené ocelové čepele a pevné rukojeti jsou velmi odolné
a poskytují až o 40% větší sílu.
• Rukojeti jsou ergonomicky tvarované, mají měkký povrch
SoftGrip™ a jsou rozevírané pružinou. To snižuje únavu ruky a zlepšuje celkové ovládání nůžek.
• Kapacita střihání: ocel válcovaná za studena 16 GA (1,518 mm),
nerezová ocel 18 GA (0,911 mm), délka střihu: 25,4 mm.

EAN

Výška: 2.5 cm

+!4;;?01"KDEFMM!

• Nůžky umožňují při střihání bezpečně držet ruku nad materiálem.
• Rukojeti EasyAction™ mají rozevření optimalizované podle ruky. Tím
je dosaženo větší síly, aniž by byla zkrácená délka střihu.
• Vhodné pro střihání levých oblouků.
• Kované, kalené ocelové čepele a pevné rukojeti jsou velmi odolné a
poskytují až o 40% větší sílu.
• Ergonomické rukojeti s měkkým povrchem SoftGrip™ rozevírá
pružina. To snižuje únavu ruky a zlepšuje celkové ovládání nůžek.
• Kapacita střihání: ocel válcovaná za studena 18 GA (1,214 mm),
nerezová ocel 22 GA (0,644 mm), délka střihu: 38,1 mm.

EAN

Výška: 3.5 cm

EAN

PŘEVODOVÉ NŮŽKY NA PLECH

Obj. číslo

Převodové nůžky na plech

Výška:

Délka:

Prodloužená, stopka
kované čepele
zvyšuje páku a sílu.

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Šířka:

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

Balení ks:

Obj. číslo

Rukojeti SoftGrip™
s jedinečnou texturou
pro vyšší komfort
a kontrolu střihu.

Soft
Grip™

EAN

Konstrukce
z kované, tepelně
upravené oceli od
čepele až po rukojeť
s dlouhou životností
a odolností.

Výška:

Délka:

EAN

PowerGear™
Omezené
rozevření rukojetí
brání nadměrnému
rozevření, aniž se
omezí délka střihu.
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Překonávají
i nejlepší
konkurenci

PowerArc

™

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

PowerArc™

NŮŽKY PRO NÁROČNOU PRÁCI

PowerArc™ nůžky pro velké zatížení, 21 cm
Šířka: 22 cm

Hmotnost: 0.20 kg

Balení ks: 6

Prodejní
balení

Obj. číslo

1027204

PowerArc™ nůžky pro velké zatížení, 26 cm
Výška: 29.5 cm

Délka: 10 cm

Šířka: 26 cm

Hmotnost: 0.26 kg

Balení ks: 6

Prodejní
balení

Obj. číslo

1027205

Délka: 12 cm

Šířka: 26 cm

Hmotnost: 0.21 kg

Balení ks: 6

Prodejní
balení

Obj. číslo

1027206

Délka: 2 cm

EAN

Šířka: 8 cm

Hmotnost: 0.11 kg

Balení ks: 5

+!4;;?01"KDEFHH!

• Ideální pro střihání 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 střihání shora nebo zespodu,
zatímco ruka je bezpečně mimo stříhaný materiál. Držadla se
automaticky otevírají.
• Extrémně odolné čepele z nerezové oceli střihají skrz silné materiály
bez separace a nerezivějí.

Amplify™ nůžky, 21 cm
Výška: 22 cm

+!4;;?01"KDEFGK!

• Ideální pro střihání různých materiálů, včetně izolačních materiálů,
izolačních pásek, lepenky, lan, térového papíru, Tyveku, hadic
a dalších.
• Extrémně odolné ražené čepele s vroubky z nerezové oceli střihají
skrz silné materiály bez separace a nerezivějí.
• Ergonomicky navržená držadla se SoftGrip™ a s ochranou prstů
zvyšují pohodlí.
• Zvětšené oblouky držadel pro ruce v rukavicích.

PowerArc™ nůžky univerzální, silné
Výška: 26.4 cm

+!4;;?01"KDEFFD!

• Ideální pro střihání izolačních materiálů, jako je minerální vlna nebo
polystyren.
• Extrémně odolné ražené čepele s vroubky z nerezové oceli střihají
skrz silné materiály bez separace a nerezivějí.
• Ergonomicky navržená držadla se SoftGrip™ a s ochranou prstů
zvyšují pohodlí.

EAN

Délka: 10 cm

EAN

Výška: 26 cm

EAN

Nůžky pro velké zatížení používají technologie zvyšující střižný výkon, jako je
PowerArc™ dávající až o 30 % více síly a Amplify™ střihající až 2 x silnější materiVýška:
Šířka:
ks:
Obj. číslo včetně izoály
než běžnéDélka:
nůžky. Nůžky
jsou ideálníHmotnost:
pro střihání Balení
různých
materiálů,
lačních materiálů, izolačních pásek, lepenky, korku, lan, térového papíru, Tyveku,
hadic a dalších. Velmi silné čepele z nerezové oceli střihají silné materiály bez rizika
separace a jejich odolná konstrukce a použité materiály garantují
dlouhou životnost.

EAN

Nůžky pro velké zatížení

Obj. číslo

1020224

+!4;;?08"LMEILD!

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

30

NŮŽKY PRO NÁROČNOU PRÁCI

Výška: 25 cm

Délka: 2 cm

Šířka: 9 cm

Hmotnost: 0.17 kg

Balení ks: 5

EAN

Amplify™ nůžky, 24 cm
Obj. číslo 1020223

+!4;;?08"LMEJLM!

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

Výška: 32 cm

Délka: 2 cm

Šířka: 9 cm

Hmotnost: 0.13 kg

Balení ks: 6

EAN

Hardware nůžky, 25 cm
Obj. číslo 1020478

(!35CC:0"JMMJGL!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Extra silné nerezové čepele
Snadno střihají silné materiály.
Prodloužené stopky čepelí v rukojetích
zvyšují páku a sílu při obtížném
střihání.

Silnější,
ražené čepele
Délka:
Pomáhají
předcházetŠířka:
oddalování čepelí při
střihání silnějších materiálů.

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Obj. číslo

Zvětšené
oblouky držadel.
Optimalizováno pro
ruce v rukavicích.

PowerArc™

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

Výška:

EAN

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

Výška:

Délka:
STŘIHEJTE

SILNĚJŠÍ
MATERIÁLY

Šířka:

Hmotnost:

S technologií
Amplify™
zvyšující sílu
střihejte až 2x silnější
materiály.

Balení ks:

Soft
Grip™

Obj. číslo

Ergonomická
rukojeť s povrchem
SoftGrip™
zvyšuje komfort
a ovládání.

EAN

Amplify™

Vroubkované
ostří čepele udrží
při střihu i kluzké
materiály.
31

Zažijte
vyspělou
mechaniku
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ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

Štípací kleště PowerGear

™

Přestřihněte celou řadu odolných materiálů včetně visacích
zámků, řetězů, výztuží, kovových tyčí, závitových tyčí
a dalších.

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™

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

ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ POWERGEAR™

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

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

EAN

Štípací kleště

+!4;;?01"KDEGHG!

PowerGear™ pákové štípací kleště převodové, 76 cm
Výška: 5 cm

Délka: 75 cm

Šířka: 29 cm

Hmotnost: 4.45 kg

Balení ks: 1

Obj. číslo

1027215

EAN

• Střižná kapacita: měkké materiály až do 12,7 mm (<19 HRC) a tvrdé
materiály až do 9,5 mm (<40 HRC).
• Délka: 91 cm

+!4;;?01"KDEGGJ!

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 11,1 mm (<19 HRC) a tvrdé
materiály až do 7,9 mm (<40 HRC).
• Délka: 76 cm

+!4;;?01"KDEGFM!

• Střižná kapacita: měkké materiály až do 9,5 mm (<19 HRC) a tvrdé
materiály až do 6,35 mm (<40 HRC).
• Délka: 61 cm

Výška: 4 cm

Délka: 35.5 cm

Šířka: 14.5 cm

Hmotnost: 1.08 kg

Balení ks: 2

EAN

PowerGear™ pákové štípací kleště převodové, 36 cm
Obj. číslo

1027213

+!4;;?01"KDEGEF!

• Střižná kapacita: měkké materiály až do 7,9 mm (<19 HRC) a tvrdé
materiály až do 4,76 mm (<40 HRC).
• Délka: 36 cm
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IsoCore

™

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

IsoCore™
AŽ O

MÉNĚ

VIBRACÍ

BOURACÍ PALICE A KLADIVA

Bourací palice
Patentovaný systém tlumení nárazů IsoCore™ přenáší
dvakrát méně nárazů a vibrací než dřevěná topůrka a snižuje
tak namáhání nejen vašich rukou.

5x vyšší destruktivní síla
Indukčně tvrzená, klínová
demoliční hlava maximálně
soustředí destrukční sílu
a odklání odlétající úlomky
do stran, pryč od uživatele.

Neoddělitelná nýtovaná hlava
Tvrzená ocelová hlava s nýtem z nerez
oceli dává našemu nástroji
nepřekonatelnou výdrž a odolnost.

Kovaná tepelně
upravená ocel
s povrchovou
úpravou proti korozi.

Zvonové rozšíření
topůrka zamezuje
vyklouznutí
nástroje z ruky.

Povrch SoftGripTM s 3D
texturou zlepšuje
držení a pomáhá
předcházet puchýřům.

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

IsoCore™ tlumící
vložka v topůrku
jako ochrana
před nárazem při
chybném úderu.

IsoCore™

36
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BOURACÍ PALICE, KRUMPÁČE A SEKERY

IsoCore™ bourací palice L 3,63 kg / 88 cm
Výška: 7.6 cm

Délka: 92.1 cm

Šířka: 15.9 cm

Hmotnost: 4.76 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo

1020219

EAN

Bourací palice a sekera

+!4;;?01"IJDDJG!

IsoCore™ Bourací palice XL 4,54 kg / 88 cm
Výška: 8.3 cm

Délka: 92.1 cm

Šířka: 17.8 cm

Hmotnost: 5.67 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo

1020164

EAN

• Ideální pro demoliční práce, jako je bourání betonu (klínová plocha)
nebo zatloukání kolíků a klínů (zatloukací plocha).
• Klínová plocha koncentruje energii úderu až v 5× větší ničivou sílu.
• Nýtovaná hlava je neoddělitelná, nesklouzne ani se neodlomí.
• Kovaná hlava z tvrzené oceli má povrchovou úpravu proti korozi.
• Zatloukací plocha s velkým průměrem zvyšuje přesnost úderu.
• Rozšířené zakončení topůrka pevně drží v ruce během švihu.
• Tlumící materiály dvouvrstvého topůrka tlumí vibrace do rukou.
• Ocelová vložka v topůrku zvyšuje jeho pevnost.
• Tvarované topůrko se SoftGrip™ se pohodlně drží a ovládá.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 50 % rázů.

+!4;;?01"IJDDKD!

IsoCore™ bourací kladivo M 1,36 kg / 27 cm
Výška: 5.7 cm

Délka: 28.6 cm

Šířka: 12.1 cm

Hmotnost: 1.63 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo

1020217

EAN

• Ideální pro demoliční práce, jako je bourání betonu (klínová plocha)
nebo zatloukání kolíků a klínů (zatloukací plocha).
• Klínová plocha koncentruje energii úderu až v 5× větší ničivou sílu.
• Nýtovaná hlava je neoddělitelná, nesklouzne ani se neodlomí.
• Kovaná hlava z tvrzené oceli má povrchovou úpravu proti korozi.
• Zatloukací plocha s velkým průměrem zvyšuje přesnost úderu.
• Rozšířené zakončení topůrka pevně drží v ruce během švihu.
• Tlumící materiály dvouvrstvého topůrka tlumí vibrace do rukou.
• Ocelová vložka v topůrku zvyšuje jeho pevnost.
• Tvarované topůrko se SoftGrip™ se pohodlně drží a ovládá.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 50 % rázů.

+!4;;?01"IJDDHM!

IsoCore™ bourací kladivo L 1,81 kg / 34 cm
Výška: 5.7 cm

Délka: 36.2 cm

Šířka: 14 cm

Hmotnost: 2.18 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo

1020218

EAN

• Pro přesné demoliční práce (klínová plocha) nebo pro zatloukání
stavebních hřebíků, kolíků nebo klínů (zatloukací plocha).
• Klínová plocha koncentruje energii úderu až v 5× větší ničivou sílu.
• Zatloukací plocha s velkým průměrem zvyšuje přesnost úderu.
• Kovaná hlava z tvrzené oceli má povrchovou úpravu proti korozi.
• Tvarované topůrko se SoftGrip™ se pohodlně drží a ovládá.
• Texturovaný povrch na topůrku neklouže a omezuje vznik puchýřů.
• Rozšířené zakončení topůrka pevně drží v ruce během švihu.
• Tlumící materiály dvouvrstvého topůrka tlumí vibrace do ruky.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 50 % rázů.

+!4;;?01"IJDDIJ!

IsoCore™ stavební sekera XXL 3,63 kg / 88 cm
Výška: 7.6 cm

Délka: 92.1 cm

Šířka: 20.3 cm

Hmotnost: 4.23 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo

1020220

EAN

• Pro přesné demoliční práce (klínová plocha) nebo pro zatloukání
stavebních hřebíků, kolíků nebo klínů (zatloukací plocha).
• Klínová plocha koncentruje energii úderu až v 5× větší ničivou sílu.
• Zatloukací plocha s velkým průměrem zvyšuje přesnost úderu.
• Kovaná hlava z tvrzené oceli má povrchovou úpravu proti korozi.
• Tvarované topůrko se SoftGrip™ se pohodlně drží a ovládá.
• Texturovaný povrch na topůrku neklouže a omezuje vznik puchýřů.
• Rozšířené zakončení topůrka pevně drží v ruce během švihu.
• Tlumící materiály dvouvrstvého topůrka tlumí vibrace do ruky.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 50 % rázů.

+!4;;?01"IJDDLK!

• 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 snadné štípání lze udeřit do zatloukací plochy jinou palicí.
• Nýtovaná hlava je neoddělitelná, nesklouzne ani se neodlomí.
• Kovaná hlava z tvrzené oceli má povrchovou úpravu proti korozi.
• Rozšířené zakončení topůrka pevně drží v ruce během švihu.
• Texturovaný povrch na topůrku neklouže a omezuje vznik puchýřů.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 50 % rázů.
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Nejlepší systém
kontroly otřesů

www.fiskars.com

BOURACÍ PALICE, KRUMPÁČE A SEKERY

IsoCore™ krumpáč L 2,27 kg / 88 cm
Výška: 9 cm

Délka: 91.36 cm

Šířka: 46.89 cm

Hmotnost: 3.4 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo

1020166

EAN

Bourací krumpáče a sekera

+!4;;?01"IJDDMH!

IsoCore™ krumpáč S 0,68 kg / 36 cm
Délka: 6.3 cm

Šířka: 14.6 cm

Hmotnost: 1.2 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo

1062937

IsoCore™ stavební sekera S 1,2 kg / 36 cm
Délka: 5.08 cm

Šířka: 14.30 cm

Hmotnost: 1.36 kg

Balení ks: 2

vé
No

Obj. číslo

1062936

EAN

• Ideální pro rozbíjení tvrdých 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.
• Kovaná, tepelně zpracovaná ocel s povrchovou úpravou proti korozi.
• Tvarovaná rukojeť SoftGrip™ pro větší pohodlí a ovládání.
• Povrch násady s texturou zlepšuje držení a předchází tvorbě
puchýřů.
• Unikátní antivibrační provedení násady zachytí až 50 % rázů.

vé
No

+!4;;?01"FDEEMI!

• Ideální pro štípání malých polen a třísek.
• Přenáší menší rázy a vibrace než sekery s dřevěnými topůrky, což
snižuje otřesy vašeho těla.
• Neoddělitelná nýtovaná hlava nesklouzne a neodlomí se, a to ani při
úderu maximální silou.
• Kovaná, tepelně zpracovaná ocel s povrchovou úpravou proti korozi.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 50 % rázů.

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

EAN

Výška: 35.89 cm

+!4;;?01"FDEFDE!

EAN

Výška: 36.3 cm

EAN

• 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.
• Kovaná, tepelně zpracovaná ocel s povrchovou úpravou proti korozi.
• Tvarovaná rukojeť SoftGrip™ pro větší pohodlí a ovládání.
• Patentovaná, účinná textura na násadě má velké důlky pro prsty,
aby ruka nesklouzla, malé důlky pod dlaní zabraňují tvorbě puchýřů.
• Unikátní antivibrační provedení násady zachytí až 50 % rázů.
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TESAŘSKÁ KLADIVA

IsoCore™ tesařské kladivo M 0,454 kg / 34 cm
Výška: 3.8 cm

Délka: 34.3 cm

Šířka: 13.3 cm

Hmotnost: 0.82 kg

Balení ks: 6

Obj. číslo

1020213

EAN

Tesařská kladiva

+!4;;?01"IJDDDE!

• Ideální pro zatloukání malých hřebíků do pohledových prvků bez
poškození povrchu.
• Čelisti vytahují hřebíky snadno a rychle.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 70 % rázů.

Prodejní
balení

IsoCore™ tesařské kladivo M 0,454 kg / 34 cm, zahnuté
Délka: 34 cm

Šířka: 13.6 cm

Hmotnost: 0.88 kg

Balení ks: 6

Obj. číslo

1027202

Prodejní
balení

IsoCore™ tesařské kladivo L 0,567 kg / 34 cm
Výška: 3.8 cm

Délka: 34.3 cm

Šířka: 14.6 cm

Hmotnost: 0.91 kg

+!4;;?01"KDEFDJ!

• Ideální pro zatloukání malých hřebíků do pohledových prvků bez
poškození povrchu.
• Čelisti vytahují hřebíky snadno a rychle.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 70 % rázů.

Balení ks: 6

Obj. číslo

1020214

EAN

Výška: 2.8 cm

EAN

Obchodní balení 6 ks připravené k prodeji obj. č. 1051973

+!4;;?01"IJDDEL!

• Ideální pro zatloukání malých 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.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 70 % rázů.

Prodejní
balení

IsoCore™ tesařské kladivo L 0,567 kg / 34 cm, zahnuté čelisti
Výška: 3.2 cm

Délka: 34 cm

Šířka: 13.4 cm

Hmotnost: 0.78 kg

Balení ks: 6

Obj. číslo

1027203

Šířka: 14.6 cm

Hmotnost: 0.86 kg

Prodejní
balení

EAN

IsoCore™ tesařské kladivo XL 0,567 kg / 39 cm
Délka: 39.4 cm

+!4;;?01"KDEFEG!

• Ideální pro zatloukání hřebíků při množství běžných činností na
pracovišti i v domě.
• Zahnuté čelisti optimalizovány pro snadné a rychlé vytahování
hřebíků.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 70 % rázů.

Prodejní
balení

Výška: 3.8 cm

EAN

Obchodní balení 6 ks připravené k prodeji obj. č. 1051975

Balení ks: 6

Obj. číslo

1020215

+!4;;?01"IJDDFI!

• Ideální pro zatloukání malých 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.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 70 % rázů.
Obchodní balení 6 ks připravené k prodeji obj. č. 1051974
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IsoCore™ tesařské kladivo XXL 0,624 kg / 41 cm, s vroubkovanou údernou plochou
Balení ks: 4

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Tesařská kladiva
Výška:

Výška:

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

Délka:

Šířka:

Mimořádně
odolná
úderná hlava
s optimálním
vyvážením.

Hmotnost:

Hmotnost:

Obchodní balení 6 ks připravené k prodeji obj. č. 1051976

Obj. číslo

Patentovaný systém tlumení nárazů
IsoCore™ přenáší až o 70 % méně otřesů
a vibrací než dřevěná topůrka a snižuje
tak namáhání nejen vašich rukou.
Optimální
Balení ks:vyvážení
Obj. číslo
Unikátní design
kladiv zabezpečuje
optimální vyvážení
pro každý úder.

Balení ks:

3D textura rukojeti zlepšuje
úchop a pomáhá předcházet
puchýřům.

Obj. číslo

Délka:

Šířka:

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

Rozšířené
zakončení
Více kontroly
při úderu.

Ergonomie držadla
Tvarované držadlo
s prodlouženým úchopem
pro pevné sevření při
prvním úderu na hřebík.
IsoCore™
Tlumící vložka
absorbující otřesy.

Výška:

Hmotnost:

+!4;;?01"IJDDGF!

• Ideální pro velké stavební 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 jednou rukou
i na hůře přístupných místech.
• Čelisti vytahují hřebíky snadno a rychle.
• Kovaná, tepelně zpracovaná ocel s povrchovou úpravou proti korozi.
• Tvarované topůrko s povrchem SoftGrip™ se pohodlně drží
a ovládá.
• Texturovaný povrch na topůrku neklouže a omezuje vznik puchýřů.
• Prodloužené topůrko umožní dále dosáhnout a mít lepší kontrolu pro
přesné údery.
• Unikátní antivibrační provedení topůrka zachytí až 70 % rázů.

Prodejní
balení

Výška:

Obj. číslo 1020216

EAN

Hmotnost: 1.02 kg

EAN

Šířka: 14.6 cm

EAN

Délka: 40.6 cm

Balení ks:

Obj. číslo

Patentovaný systém kontroly otřesů
IsoCore™ absorbuje otřesy a vibrace
úderu, čímž snižuje zátěž na tělo.
Přenáší se až o 70 % méně otřesů
a vibrací než u dřevěných topůrek.

IsoCore™
EAN

Výška: 3.8 cm

EAN

TESAŘSKÁ KLADIVA

VIBRACÍ
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Dávejte zabrat
projektům,
ne svému
tělu

DEMOLIČNÍ NÁSTROJE

Demoliční nástroje

IsoCore™ demoliční nástroj L 0,567 kg / 76 cm
Výška: 3.5 cm

Délka: 75 cm

Šířka: 15 cm

Hmotnost: 2.60 kg

Balení ks: 2

Obj. číslo

1027221

EAN

EAN

Demoliční nástroje řady Fiskars jsou skvělé pro různé demoliční
úkoly a obsahují patentovaný systém kontroly otřesů IsoCore™,
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Obj. číslo
který snižuje otřesy a vibrace až o 30 %.

+!4;;?01"KDEGML!

IsoCore™ demoliční nástroj M 0,567 kg / 46 cm
Výška: 3 cm

Délka: 46.2 cm

Šířka: 14.2 cm

Hmotnost: 1.38 kg

Balení ks: 4

Obj. číslo

1027220

EAN

• IsoCore™ antivibrační systém přenáší až 2x méně vibrací než
dřevěná topůrka.
• Čelisti pro páčení a opětovné použití prken.
• Topůrko s povrchem SoftGrip™ a texturou se pohodlně a bezpečně
drží.
• 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!

Délka:

Šířka:

Zahnuté čelisti
snadno vytahují
hřebíky

Výška:

Délka:

Šířka:

Kovaná, tepelně
upravená ocel
s povrchovou
úpravou proti
korozi.

Hmotnost:

Čelisti
pro páčení
a rovnání
prken.

Balení ks:

Soft
Grip™

Hmotnost:

Obj. číslo

Optimalizované
vyvážení,
dokonalá
kontrola úderu.

3D textura
držadla zlepšuje
úchop a pomáhá
předcházet
puchýřům.

Balení ks:

IsoCore™
Tlumící vložka
absorbující otřesy.

Obj. číslo

EAN

Výška:

EAN

• IsoCore™ antivibrační systém přenáší až 2x méně vibrací než
dřevěná topůrka.
• Čelisti pro páčení a opětovné použití prken.
• Topůrko s povrchem SoftGrip™ a texturou se pohodlně a bezpečně
drží.
• 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.
• Rozšířený konec topůrka se při švihu pevně drží v ruce.

IsoCore™

Rozšířené zakončení
topůrka zamezuje
vyklouznutí nástroje
z ruky.
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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

+!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!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Obj. číslo

EAN

Výška:

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.
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Poznámky

Poznámky

© 2021 Fiskars Finland Oy Ab

Fiskars utváří svět od roku 1649. Naše nůžky rozstřihaly 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.

KUCH Y NĚ | Z A HR A DA | T VOŘE NÍ | H A RDWA RE

FISKARS Polska Sp. z o.o., odštěpný závod v České republice
Vídeňská 1764/158
148 00 Praha 4 - Kunratice
Česká republika
Telefon: +420 246 083 251
E-mail: office-cz@fiskars.com

www.fiskars.com

