
Jednoruční svěrky

Jednoruční upínání
Druhá ruka zůstává volná. Originální jednoruční svěrky BESSEY jsou ideální na všechny práce,
které musíte vykonávat jednou rukou – např. při pracích nad hlavou nebo když při vyrovnávání
potřebujete současně použít další nástroj. S jednoruční svěrkou BESSEY EHZ využijete
jednoruční obsluhu k držení a připevnění. Doplňkově s ní budete moci silou upínat.
Svěrku můžete kdykoliv přestavit z upínání na rozpínání – vše jednou rukou.
Tak ušetříte další pracovní sílu i cenný čas!

Výhody na první pohled:
1) Paralelní rukojeť s výkyvnou
pákou
Ergonomicky tvarovaná rukojeť s
výkyvnou pákou je paralelní s vodicí
tyčí. Tím je trvale zajištěna vyvážená
a bezpečná manipulace.
2) Tlačítko rychlého přesunu
Pomocí tohoto tlačítka přesunete
smykadlo kdykoliv rychle a bez
námahy.
3) Ochranné kloboučky
Snímatelné ochranné kloboučky jsou
superelastické a disponují hladkým,
dobře přilnavým povrchem. S nimi je
pak upínání ještě šetrnější.
4) Maximální pružnost
Pevné rameno a přítlačná deska jsou
zušlechtěny a vyrobeny z jednoho
kusu. Upínají pružně a elasticky.

Jednoruční svěrka EHZ
s dvoukomponentní rukojetí
■ Upínací síla až 5 000 N
■ Snadno a rychle připevníte a upnete jen jednou rukou
■ Výkyvnou páku lze obsluhovat od vodicí tyče a ze

strany rukojetí
■ Samoobslužné balení

BESSEY - upínací technikaBESSEY - upínací technika

Jednoruční svěrka EZS
■ Upínací síla až 2 000 N
■ Díky inteligentní uvolňovací mechanice lze svěrku

bez použití nářadí přestavit z upínání na rozpírání
■ Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť

z plastu za vodící tyčí
■ V balení pro samoobslužný prodej

Jednoruční svěrky EZS – silové upínání a rozpírání jednou rukou.
Nožová souprava DBK PH

Čepele zavíracího nože DBKPH v praktické
nylonové tašce
■ + 10 ézových čepelí DBK-Tks trap
■ + 5 áčkových čepelí DBK-Hks h
■ + 2 čepelí na linoleum DBK-Lks
■ + 2 ích čepelí DBK-Aks vypichovac

Výhody na první pohled:
1 Výměna čepelí
Páčka k pevnému zajištění čepele. Tento mechanizmus
umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu čepele.
2 Měkká opěrka palce
Prostřednictvím opěrky palce z měkké umělé hmoty můžete
snadno vyvinout maximální přítlak.
3 Zásobník čepelí
Náhradní čepele jsou uloženy v zásobníku, který je zajištěn
uzávěrem. Tím jsou čepele vždy pohotově poruce.
4 Uvolňovací páčka
Stačí krátké stlačení kovové uvolňovací páčky a pevně
uzavřená čepel se dá vyklopit.

■ Díky svému rozsahu nastavení vzdálenosti (5-20 mm)
umožňuje vyrovnání nerovností stěny tak, aby při
pokládce nedocházelo k nežádoucímu pohybu již
položených lamel.

■Díky své robustní konstrukci - široká čelní i opěrná plocha
– zamezuje vzniku otlaků na pokládaných deskách i
omítce.

Praktický pomocník při
pokládce plovoucích podlah
Distanční držák AV2 vyvinutý firmou BESSEY umožňuje při pokládce
rychlé a bezproblémové nastavení vzdálenosti plovoucí podlahy od stěny.

Pérová svěrka

1 balení obsahuje 4 kusy!
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■ Lehká a dobře ovladatelná
■ Padne do ruky funkčně i ergonomicky
■ Maximální stabilita
■ V balení pro samoobslužný prodej
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Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva
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EHZ30-2K 300 100 19,5 x 9,5 1,25 6 ks 1 110,00 44,400 C �
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EZS 15 - 8 150 80 19 x 6 0,65 10 ks 570,00 22,800 C �

EZS 30 - 8 300 80 19 x 6 0,76 10 ks 635,00 25,400 C �

EZS 45 - 8 450 80 19 x 6 0,87 10 ks 680,00 27,200 C �

EZS 60 - 8 600 80 19 x 6 0,99 10 ks 770,00 30,800 C �

EZS 90 - 8 900 80 19 x 6 1,20 10 ks 870,00 34,800 C �
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DBKPH-SET 680,00 27,200ks C �
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AV2 5 - 20 0,05 4 sada 257,00 10,300 C �20
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XC2 25 30 0,02 75 ks 35,80 1,430 C � N

XC3 35 37 0,05 30 ks 56,50 2,260 C � N

XC5 50 50 0,12 20 ks 92,00 3,680 C � N

XC7 75 70 0,18 10 ks 126,00 5,050 C � N

jen na fixaci


