
RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

UPOZORNĚNÍ!!! 

Pro všechny modely určené pro lisování si zákazník vybírá lisovací čelisti dle své 

potřeby. Nářadí je dodáváno bez čelistí! 

Všechny modely určené pro stříhání jsou standardně dodávané včetně nožů. 



18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

1.    U všech modelů je možné provádět otáčení pracovní hlavy o 180°. 

2.    Ovládací prvky jsou konstrukčně upravené proti náhodnému spuštění. 

3.    Všechny modely mají tlačítko pro uvolnění tlaku. 

4.    Systém automatického zajištění baterie + tlačítko pro uvolnění. 

5.    Vysoce svítivé LED diody zajišťují kvalitní osvětlení pracovního prostoru. 

6.    Motory mají zajištěnou dostatečnou ventilaci. 

7.    Kompozitní pláště nářadí z houževnatého plastu doplněné o ochranné pryžové prvky. 

8.    Multifunkční OLED display s dotykovým tlačítkem. 

9.    Vylepšené rozložení hmotnosti pro snazší ovládání. 

10. Anatomicky tvarované rukojeti pro lepší držení. 

11. 18 V/4Ah Li-Ion vysoce výkonné baterie. 

LED osvětlení pracovního 

prostoru 

Anatomicky tvarovaná ruko-

jeť pro lepší držení 

Systém automatického zajištění 

baterie + tlačítko pro uvolnění 
Multifunkční OLED displej 

s dotykovým ovládáním 
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Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení 

nožů/čelistí ke kabelu/materiálu a automatické přepnutí na 

pomalejší stříhací/lisovací rychlost s vysokým tlakem. 



18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

Dosažený lisovací tlak – 

potvrzení pracovní operace 

v souladu s normou. 

Informace o stavu a kapaci-

tě baterie 

Počet provedených pracov-

ních cyklů – počet cyklů do 

servisního limitu 

Zapnutí pracovního osvět-

lení. 

Dodávka nářadí 

Všechny modely bateriového nářadí jsou standardně dodávány: 

- vlastní nářadí včetně baterie CB 1840 L, 18 V/4 Ah Li-Ion 

- náhradní baterie 

- nabíječ ACS 30-36 EU 27044000, 220/240 V, 50/60 Hz 

- zápěstní poutko, nebo transportní popruh přes rameno 

- plastový nebo plechový transportní kufr 

 

Pro všechny modely určené pro lisování si zákazník vybírá lisovací čelisti dle 

své potřeby. Nářadí je dodáváno bez čelistí! 

Všechny modely určené pro stříhání jsou standardně dodávané včetně nožů. 

CB 1840 L 

ACS 30-36 

OLED displej poskytuje obsluze veškeré informace v reálném čase. 

Obsluha má možnost si kdykoliv v průběhu lisování zkontrolovat vše co souvisí s prací: 

- lisovací tlak a lisovací sílu 

- informace o nářadí 

- zapnutí a vypnutí osvětlení pracovního prostoru 

- počet pracovních cyklů, počet cyklů do servisu až 200 000  

- reset 

- všechny informace jsou automaticky ukládány do paměti – komunikace s PC přes USB port 

B 500 – AKUSTICKÁ ZÁTĚŽ 

Posouzení akustické zátěže je prováděno v souladu s předpisem 2006/42/EC odst 1, bod 1.7.4.2. pís. U 

- vážená úroveň akustického tlaku dle ekvivalentu A na pracovním místě LpA do 73 dB (A) 

- maximální hodnota akustického tlaku C na pracovišti na pracovním místě LpC max ˂ 94.5 dB (A) 

- akustický tlak vydávaný nářadím LWA  nepřesahuje úroveň 79 dB (A) 

 

VLIV VIBRACÍ  

Konstrukce nářadí splňuje následující předpisy: 2006/42/EC příloha 1, bod 2.2.1.1) 

Testy provedené v souladu s předpisy UNI ENV 25349 a UNI EN 28662 část 1 potvrzují použitelnost nářadí. Ne-

gativní vlivy na lidský organizmus jsou v pod úrovní povolené hladiny. Vliv zrychlení a zátěže na ramenní partie 

nepřekračuje povolenou úroveň 0.575 m/sec2. 
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RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ IN-LINE 

1. Snadné otáčení pracovní hlavy vzhledem k potřebám při práci. 

2. Ochrana spouště proti náhodnému uvedení do chodu. 

3. Tlačítko pro uvolnění tlaku. 

4. Systém automatického zajištění baterie + tlačítko pro uvolnění. 

5. Displej baterie-ukazuje stav a kapacitu. 

6. Ventilace motoru. 

7. Nářadí je vybavené ventilem pro kontrolu maximálního tlaku k indikaci správně provedeného zalisování, nebo 

dosažení plného vysunutí pracovního pístu. 

8. Snadné ovládání jednou rukou. 

9. Plášť nářadí je vyroben z odolných a houževnatých plastů. Vysoká odolnost proti opotřebení a poškození za 

všech pracovních podmínek. 

10. Velmi nízká úroveň akustického tlaku, velmi nízká úroveň vibrací. 

11. Správné vyvážení nářadí pro lepší manipulaci. 

12. Anatomicky tvarované rukojeti pro lepší držení. 

13. 18 V/ 2Ah Li-Ion vysoce výkonné baterie. 
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RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ IN-LINE 

DODÁVKA NÁŘADÍ 

 

Všechny IN-LINE modely bateriového nářadí jsou standardně dodávány: 

- vlastní nářadí včetně baterie CB 1820 L, 18 V/ 2 Ah Li-Ion 

- náhradní baterie 

- nabíječ CFC 230 N, 220/240 V, 50/60 Hz 

- zápěstní poutko 

- plastový transportní kufr 

B 15MD – AKUSTICKÁ ZÁTĚŽ 

Posouzení akustické zátěže je prováděno v souladu s předpisem 2006/42/EC odst 1, bod 1.7.4.2. pís. U 

- vážená úroveň akustického tlaku dle ekvivalentu A na pracovním místě LpA do 72.9 dB (A) 

- maximální hodnota akustického tlaku C na pracovišti na pracovním místě LpC max ˂ 130 dB (C) 

- akustický tlak vydávaný nářadím LWA  nepřesahuje úroveň 77.8 dB (A) 

 

VLIV VIBRACÍ  

Konstrukce nářadí splňuje následující předpisy: 2006/42/EC příloha 1, bod 2.2.1.1) 

Testy provedené v souladu s předpisy UNI ENV 25349 a UNI EN 28662 část 1 potvrzují použitelnost nářadí. 

Negativní vlivy na lidský organizmus jsou v pod úrovní povolené hladiny. Vliv zrychlení a zátěže na ramenní 

partie nepřekračuje povolenou úroveň 2.5 m/sec2. 
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B 15MD 

RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ IN-LINE 

Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace. Snadné ovládání jednou rukou. Tělo 

nářadí je vyrobené z houževnatých plastů s vysokou odolností proti poškození 

a opotřebení. Nářadí je vybavené moderními Li-Ion bateriemi 18 V / 2 Ah. 

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má kdy-

koliv přehled o stavu a kapacitě baterie. 

Součástí dodávky je plastový kufr, který umožňuje uložení nářadí včetně pří-

slušenství. V nabídce volitelného příslušenství je široká řada vyměnitelných 

čelistí. 

Teplota v pracovní zóně: -15°C + 50°C  

Technické údaje 

Lisovací tlak:  15kN 

Hmotnost:  1,74kg 

Délka:   337 mm 

Výška:  133 mm 

Šířka:   81 mm 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P22 465×315×116 1,5 kg Dodává se s nářadím. 

Displej baterie Výměnné sady čelistí Ergonomicky navržená 

spoušť 

Systém automatického 

zajištění baterie 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 Cu oka a spojky 0,25-16 

 Izolované koncovky 0,25-16 

 Dutinky 0,3-35 

Průřez vodiče 
Typ ukončovacího materiálu Sada čelistí 

mm2 AWG 

0,25-16 22-6 A…; L…-M; L…-P; S…; RN…; BN…; GN... MA03/3-15  

1,5-10 16-8 A…; L…-M; L…-P ME03/2-15 

 

10-16 8-6 A…; 2A…; L…-M; L…-P ME2/3-15 

4-10 12-8 T…(NF C 20130); L…-T MS4/10-15 

10-16 8-6 T…(NF C 20130); L…-T MS10/16-15 

10-16 8-6 HR…; HSV… MH10/16-15 

6-16 10-6 DR…(DIN 46235); DSV…(DIN 46267 T1) MK5/8-15 

10-16 8-6 ANE…; AN…; IN…; EN… NN4-15  

0,25-6 22-10 R…; B…; G…(bez koncovky P); PL…; NL… RBG-15 
 

0,25-6 22-10 R…; B…; G…(bez koncovky P, RF/BF-BF) RBY-15 

0,3-4 22-12 PKE; PKC; PKD; PKT; KE KE4-15 

 4-16 12-6 PKE; PKC; PKD; PKT; KE KE16-15 

16-35 6-2 PKE; PKC; PKD; PKT; KE KE35-15 

2,5-4-6 14-12-10 CS4 MCS4-15  
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B 35-45MD 

RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ IN-LINE 

Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace. Tělo nářadí je vyrobené 

z houževnatých plastů s vysokou odolností proti poškození a opotřebení. 

Snadné ovládání jednou rukou. Hlava nářadí umožňuje natočení o 180°. 

Nářadí je vybavené moderními Li-Ion bateriemi 18 V / 2 Ah. Bateriový blok 

je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má kdykoliv přehled 

o stavu a kapacitě baterie. 

Součástí dodávky je plastový kufr, který umožňuje uložení nářadí včetně 

příslušenství. V nářadí lze používat standardní Cembre čelisti pro nářadí 

třídy 45 kN. Nářadí je vhodné pro lisování ukončovacích prvků podle typu 

použitých čelistí až do 150 mm2. 

Teplota v pracovní zóně: -15°C +50°C 

Široké rozevření hor-

ního třmenu umož-

ňuje práci na prů-

běžných vodičích. 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 150 

 VN oka a spojky 70 

  „C“ spojky 35 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  35kN 

Hmotnost:  2,19kg 

Délka:   354 mm 

Výška:  133 mm 

Šířka:   81 mm 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P22 465×315×116 1,5 kg Dodává se s nářadím. 

Ventilační štěrbiny Natáčení hlavy o 180O Tlačítko pro uvolnění 

tlaku 

Kompaktní stavba pro 

maximální komfort 
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B 35-50MD 

RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ IN-LINE 

Displej baterie Ergonomicky navržená 

spoušť 

Tlačítko pro uvolnění tlaku Systém automatického 

zajištění baterie 

Široké rozevření horní-

ho třmenu umožňuje 

práci na průběžných 

vodičích. 

Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace, snadné ovládání jednou rukou. 

Tělo nářadí je vyrobené z houževnatých plastů s vysokou odolností proti 

poškození a opotřebení. Hlava nářadí umožňuje natočení o 180°. Nářadí je 

vybavené moderními Li-Ion bateriemi 18 V / 2 Ah. Bateriový blok je vyba-

ven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má kdykoliv přehled o stavu 

a kapacitě baterie. 

Součástí dodávky je plastový kufr, který umožňuje uložení nářadí včetně 

příslušenství. V nářadí lze používat standardní Cembre čelisti pro nářadí 

třídy 50 kN. Nářadí je vhodné pro lisování ukončovacích prvků podle typu 

použitých čelistí až do 150 mm2. 

Teplota v pracovní zóně: -15°C +50°C 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 150 

 Izolované koncovky 50 

 Dutinky 95 

  „C“ spojky 35 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P22 465×315×116 1,5 kg Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  35kN 

Hmotnost:  2,6kg 

Délka:   387 mm 

Výška:  133 mm 

Šířka:   81 mm 
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B 500 

18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

Nová generace bateriového nářadí nabízí rozšířené užitné vlastnosti. 

Z původní řady B 51 byly převzaty osvědčené prvky, které byly doplněné o 

nové vývojové prvky. Moderní konstrukce a kvalitní dílenské zpracování. Ergo-

nomie, rozložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají 

k vysokému standardu. Společně zaručují kvalitní pracovní výkon. 

Hlava nářadí umožňuje natočení o 180°. 

Nové 18V/4Ah Li-Ion vysoce výkonné baterie zajišťují zvýšenou 

rychlost. Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení čelistí 

k lisovanému prvku a automatické přepnutí na pomalejší lisovací 

rychlost s vysokým tlakem.  

Bezpečnostní tlakový ventil byl doplněn o tlakový snímač. Toto 

vylepšení hydraulického obvodu garantuje přesnost při každém 

lisovacím cyklu a přispívá k ochraně obsluhy. 

OLED displej poskytuje obsluze veškeré informace v reálném čase. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  63kN 

Hmotnost:  4,2kg 

Délka:   300 mm 

Výška:  343 mm 

Šířka:   83 mm 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P35 500×480×128 3,1 kg Dodává se s nářadím. 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 300 

 Izolované koncovky 120 

 Dutinky 120 

  „C“ spojky 70 
B 500-KV – dodává se taky 

v izolovaném provedení 

LED osvětlení pracovního 

prostoru. 

Ergonomicky navržená ruko-

jeť pro lepší komfort . 

Multifunkční OLED displej 

s dotykovým tlačítkem. 

Systém automatického zajiš-

tění baterie. 
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B 1350-C 

B 1350L-C 

18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

Nová generace bateriového nářadí, která nabízí rozšířené užitné vlastnosti. 

Z původní řady B 51 byly převzaty osvědčené prvky, které byly doplněné o no-

vé vývojové prvky. Moderní konstrukce a kvalitní dílenské zpracování. Ergono-

mie, rozložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají 

k vysokému standardu. Společně zaručují kvalitní pracovní výkon. Hlava 

nářadí umožňuje natočení o 180°. 

Nové 18 V/ 4 Ah Li-Ion vysoce výkonné baterie zajišťují zvýšenou rychlost. 

Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení čelistí k lisovanému prv-

ku a automatické přepnutí na pomalejší lisovací rychlost s vysokým tla-

kem. Bezpečnostní tlakový ventil byl doplněn o tlakový snímač. Toto vylepše-

ní hydraulického obvodu garantuje přesnost při každém lisovacím cyklu a při-

spívá k ochraně obsluhy. 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 400 

 Izolované koncovky 240 

 VN oka 400 

 VN spojky   400* 

 „C“ spojky 185 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P36 500×480×128 3,1 kg Dodává se s nářadím. 

* včetně kabelové izolace 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  132kN 

Hmotnost:  6,4kg 

Rozevření čelistí: 25 mm 

Délka:   338 mm 

Výška:  344 mm 

Šířka:   83 mm 

Modifikace s prodlouženou hlavou s rozšířeným otvorem na 42 mm pro vklá-

dání rozměrnějších ukončovacích prvků.  

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 400 

 Izolované koncovky 240 

 VN oka a spojky 400 

 „C“ spojky 185 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P36 500×480×128 3,1 kg Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  132kN 

Hmotnost:  8,2kg 

Rozevření čelistí: 42 mm 

Délka:   395 mm 

Výška:  372 mm 

Šířka:   83 mm 
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OLED displej poskytuje ob-

sluze veškeré informace 

v reálném čase. 

B 1350-UC 

18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

Nová generace bateriového nářadí, která nabízí rozšířené užitné vlastnosti. 

Z původní řady B 135-UC byly převzaty osvědčené prvky, které byly doplněny 

o nové vývojové prvky. Moderní konstrukce, kvalitní dílenské zpracování, er-

gonomie, rozložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají 

k vysokému standardu, a společně zaručují kvalitní pracovní výkon. Hlava 

nářadí umožňuje natočení o 180°. Nové 18V/4Ah Li-Ion vysoce 

výkonné baterie zajišťují zvýšenou rychlost. Dvourychlostní systém 

zaručuje rychlé přiblížení čelistí k lisovanému prvku a automatické 

přepnutí na pomalejší lisovací rychlost s vysokým tlakem. Bezpeč-

nostní tlakový ventil byl doplněn o tlakový snímač. Toto vylepšení 

hydraulického obvodu garantuje přesnost při každém lisovacím 

cyklu a přispívá k ochraně obsluhy. Vlastní tělo nářadí je zhotovené 

z houževnatých a vysoce odolných plastů. Je doplněné o pryžové plo-

chy na místech pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy zabezpečují 

spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. Nářadí se vyznačuje 

velmi nízkou hlučností, minimálními vibracemi a snadným ovládáním 

jednou rukou. Teplota v pracovní zóně: - 15°C + 50°C. 

V nářadí lze používat všechny standardní „U“ čelisti – 130 kN. 

LED osvětlení pracovního 

prostoru. 
Ergonomicky navržená ruko-

jeť pro lepší komfort. 

Systém automatického 

zajištění baterie. 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 400 

 Izolované koncovky 240 

 VN oka a spojky 400 

 Al oka a spojky 300 

 „C“ spojky 185 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P36 500×480×128 3,1 kg Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  132kN 

Hmotnost:  5,9kg 

Délka:   351 mm 

Výška:  369 mm 

Šířka:   83 mm 
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B 1300-C 

18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

Nová generace bateriového nářadí, která nabízí rozšířené užitné vlastnosti. 

Z původní řady B 131-C byly převzaty osvědčené prvky, které byly doplněné o 

nové vývojové prvky. Moderní konstrukce a kvalitní dílenské zpracování. Ergo-

nomie, rozložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají 

k vysokému standardu. Společně zaručují kvalitní pracovní vý-

kon. Hlava nářadí umožňuje natočení o 180°. 

Nové 18 V/ 4 Ah Li-Ion vysoce výkonné baterie zajišťují zvýše-

nou rychlost. Dvourychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení 

čelistí k lisovanému prvku a automatické přepnutí na pomalejší 

lisovací rychlost s vysokým tlakem. Bezpečnostní tlakový ventil 

byl doplněn o tlakový snímač. Toto vylepšení hydraulického 

obvodu garantuje přesnost při každém lisovacím cyklu a přispí-

vá k ochraně obsluhy. Vlastní tělo nářadí je zhotovené 

z houževnatých a vysoce odolných plastů. Je doplněné o pryžo-

vé plochy na místech pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy 

zabezpečují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. 

Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace, snadné ovládání jednou rukou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

V nářadí lze používat všechny standardní Cembre „U“ čelisti – 130 kN. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  132kN 

Hmotnost:  6,5kg 

Rozevření čelistí: 25 mm 

Délka:   406 mm 

Výška:  239 mm 

Šířka:   102,5 mm 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 400 

 Izolované koncovky 240 

 VN oka 400 

 VN spojky   400* 

 „C“ spojky 185 

Uložení a transport 
Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P41 691×456×176 4,0 kg Dodává se s nářadím. 

* včetně kabelové izolace 

LED osvětlení pracovního 

prostoru 
Ergonomicky navržená 

rukojeť pro lepší komfort 

Systém automatického zajištění 

baterie s tlačítkem pro uvolnění 
Multifunkční OLED displej 

s dotykovým tlačítkem 

Izolované provedení nářadí 

B 1300-C-KV B 1300L-C-KV 
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B 1300L-C 

18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

B 1300-UC 

Modifikace s prodlouženou hlavou s rozšířeným otvorem na 42 mm pro 

vkládání rozměrnějších ukončovacích prvků.  

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 400 

 Izolované koncovky 240 

 VN oka a spojky 400 

 „C“ spojky 185 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P41 691×456×176 4,0 kg Dodává se s nářadím. 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  132kN 

Hmotnost:  8,0 kg 

Rozevření čelistí: 42 mm 

Délka:   471 mm 

Výška:  239 mm 

Šířka:   102,5 mm 

Nová generace bateriového nářadí, která nabízí rozšířené užitné vlastnosti. 

Z původní řady B 131-C byly převzaty osvědčené prvky, které byly doplněné o 

nové vývojové prvky. Moderní konstrukce a kvalitní dílenské zpracování. Ergo-

nomie, rozložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají 

k vysokému standardu. Společně zaručují kvalitní pracovní výkon. Hlava nářadí 

umožňuje natočení o 180°. 

Nové 18V/4Ah Li-Ion vysoce výkonné baterie zajišťují zvýšenou rychlost. Dvou-

rychlostní systém zaručuje rychlé přiblížení čelistí k lisovanému prvku a auto-

matické přepnutí na pomalejší lisovací rychlost s vysokým tlakem. Bezpečnostní 

tlakový ventil byl doplněn o tlakový snímač. Toto vylepšení hydraulického obvo-

du garantuje přesnost při každém lisovacím cyklu a přispívá k ochraně obsluhy. 

Vlastní tělo nářadí je zhotovené z houževnatých a vysoce odolných plastů. Je 

doplněné o pryžové plochy na místech pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy 

zabezpečují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. 

Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace, snadné ovládání jednou rukou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

V nářadí lze používat všechny standardní Cembre „U“ čelisti – 130 kN 

Technické údaje 

Lisovací tlak:  132kN 

Hmotnost:  6,5 kg 

Délka:   423 mm 

Výška:  239 mm 

Šířka:   102,5 mm 

Použití 

 Ukončovací materiál Max. průřez vodiče (mm2) 

 NN oka a spojky 400 

 Izolované koncovky 240 

 VN oka a spojky 400 

 „C“ spojky 185 

 Al oka a spojky 300 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P41 691×456×176 4,0 kg Dodává se s nářadím. 
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B35M-TC025 

BATERIOVÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ IN-LINE 

Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace, snadné ovládání jednou rukou. 

Tělo nářadí je vyrobené z houževnatých plastů s vysokou odolností proti 

poškození a opotřebení. Hlava nářadí umožňuje natočení o 180°. Nářadí je 

vybavené moderními Li-Ion bateriemi 18 V / 2 Ah. Bateriový blok je vybaven 

displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má kdykoliv přehled o stavu a 

kapacitě baterie. Součástí dodávky je plastový kufr, který umožňuje uložení 

nářadí včetně příslušenství. Nářadí je vhodné pro stříhání vodičů, kabelů lan 

a tyčí – viz. tabulka stříhacích kapacit. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepel-

ně zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a 

odolnost proti opotřebení. Geometrie břitů zajišťuje čistý střih. Otevíratelný 

třmen umožňuje práci na průběžných kabelech. 

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má 

kdykoliv přehled o stavu a kapacitě baterie. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 25 mm 

Hmotnost:  3,1 kg 

Délka:   391 mm 

Výška:  133 mm 

Šířka:   81 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P22 465×315×116 1,5 kg Dodává se s nářadím. 

 

Materiál 
Pevnost v tahu 

(daN/mm2) 

Maximální stříhaný průměr (mm) 

 B35M-TC025 

LANA 

A 

VODIČE 

Měď ≤ 41 25 

Hliník ≤ 20 25 

Almelec ≤ 34 25 

Ocel ≤ 180 
19 x 2,1 : Ø = 10,5 

19 x 2,2 : Ø = 11,0 

Ocelový slaněný vodič 

s ≥ 200 prameny 
≤ 180 - 

AlFe (ACSR) ≤ 180 

25 

26 x 2,50 + 7 × 1,95 : Ø = 15,85 

26 x 3,06 + 7 × 2,38 : Ø = 19,38 

26 x 3,60 + 7 × 2,80 : Ø = 22,80 

TYČE 

Ocel 
≤ 60 10 

≤ 42 - 

Měď 
≤ 30 - 

≤ 25 16 

Hliník ≤ 16 25 

Tabulka stříhacích kapacit 
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B-TC250 

18.0 V BATERIOVÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

Základem nářadí je kompaktní tělo B 500 doplněné o stříhací hlavu TC 025. 

Tato kombinace je zárukou vysoké spolehlivosti a kvalitně provedených stři-

hů. Nářadí je vhodné pro stříhání Cu, Al, ALFe, zemnících drátů a tyčí až do Ø 

25 mm – viz tabulka stříhacích kapacit – str. č. 94. 

Vlastní tělo nářadí je zhotovené z houževnatých a vysoce odolných plastů. Je 

doplněné o pryžové plochy na místech pro uchopení a na hranách. Tyto 

úpravy zabezpečují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. Ergono-

mie, rozložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají 

k vysokému standardu. Hlava nářadí umožňuje natočení o 180°. 

Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace, snadné ovládání jednou rukou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně 

zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odol-

nost proti opotřebení. Geometrie břitů zajišťuje čistý střih Otevíratelný 

třmen umožňuje práci na průběžných kabelech. 

Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním tlakovým ventilem. 

Nářadí je vybavené LED diodami pro osvětlení pracovního prostoru. 

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má 

kdykoliv přehled o stavu a kapacitě baterie. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 25 mm 

Hmotnost:  4,65 kg 

Délka:   300 mm 

Výška:  337 mm 

Šířka:   83 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P37 500×480×128 3,1 kg Dodává se s nářadím. 
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B-TC450 

18.0 V BATERIOVÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

Základem nářadí je kompaktní tělo B 500 doplněné o no-

vou stříhací hlavu s možností stříhat Cu, Al, ALFe, zemnící 

dráty a tyče až do Ø 45 mm – viz tabulka stříhacích kapacit 

– str. č. 97. 

Vlastní tělo nářadí je zhotovené z houževnatých a vysoce 

odolných plastů. Je doplněné o pryžové plochy na místech 

pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy zabezpečují spo-

lehlivé držení za všech pracovních podmínek. Ergonomie, 

rozložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků při-

spívají k vysokému standardu. Hlava nářadí umožňuje nato-

čení o 180°. 

Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace, snadné ovládání 

jednou rukou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až + 50°C. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou 

následně tepelně zpracované. Tento druh zpracování ga-

rantuje dlouhou životnost ostří a odolnost proti opotřebe-

ní. Geometrie břitů zajišťuje čistý střih Otevíratelný třmen 

umožňuje práci na průběžných kabelech. 

Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním tlakovým 

ventilem. Nářadí je vybavené LED diodami pro osvětlení 

pracovního prostoru. 

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačít-

kem. Obsluha má kdykoliv přehled o stavu a kapacitě bate-

rie. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 45 mm 

Hmotnost:  6,7 kg 

Délka:   407 mm 

Výška:  401 mm 

Šířka:   88 mm 
Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P37 500×480×128 3,1 kg Dodává se s nářadím. 
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B-TC500Y 

18.0 V BATERIOVÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

Základem nářadí je kompaktní tělo B 500 doplněné o novou stříhací hlavu 

s možností stříhat   Cu, Al, ALFe, zemnící dráty a tyče až do Ø 50 mm – viz ta-

bulka stříhacích kapacit – str. č. 97. 

Vlastní tělo nářadí je zhotovené z houževnatých a vysoce odolných plastů. Je 

doplněné o pryžové plochy na místech pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy 

zabezpečují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. Ergonomie, roz-

ložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají 

k vysokému standardu. Hlava nářadí umožňuje natočení o 90°. 

Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace, snadné ovládání jednou rukou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně 

tepelně zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou život-

nost ostří a odolnost proti opotřebení. Geometrie břitů zajišťuje čistý 

střih Otevíratelný třmen umožňuje práci na průběžných kabelech. 

Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním tlakovým ventilem. 

Nářadí je vybavené LED diodami pro osvětlení pracovního prostoru. 

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha 

má kdykoliv přehled o stavu a kapacitě baterie. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 50 mm 

Hmotnost:  5,8 kg 

Délka:   405 mm 

Výška:  398 mm 

Šířka:   83 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P37 500×480×128 3,1 kg Dodává se s nářadím. 
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B-TC550 

18.0 V BATERIOVÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

Základem nářadí je kompaktní tělo B 500 doplněné o novou stří-

hací hlavu s možností stříhat   Cu, Al, ALFe, zemnící dráty a tyče až 

do Ø 55 mm – viz tabulka stříhacích kapacit – str. č. 100. 

Vlastní tělo nářadí je zhotovené z houževnatých a vyso-

ce odolných plastů. Je doplněné o pryžové plochy na 

místech pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy zabez-

pečují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. 

Ergonomie, rozložení hmotnosti a integrace bezpečnost-

ních prvků přispívají k vysokému standardu. Hlava nářa-

dí umožňuje natočení o 320°. Velmi nízká hlučnost, mini-

mální vibrace, snadné ovládání jednou rukou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně 

zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odol-

nost proti opotřebení. Geometrie břitů zajišťuje čistý střih Otevíratelný třmen 

umožňuje práci na průběžných kabelech. 

Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním tlakovým ventilem. 

Nářadí je vybavené LED diodami pro osvětlení pracovního prostoru. 

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má kdy-

koliv přehled o stavu a kapacitě baterie. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 55 mm 

Hmotnost:  8,9 kg 

Délka:   441 mm 

Výška:  424 mm 

Šířka:   87 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL B-TC950 565×410×132 6,7 kg Dodává se s nářadím. 
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B-TC500 

18.0 V BATERIOVÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

Základem nářadí je kompaktní tělo B 500 doplněné o novou stříhací hlavu 

s možností stříhat   Cu, Al a telekomunikační kabely až do Ø 50 mm. Vlastní 

tělo nářadí je zhotovené z houževnatých a vysoce odolných plastů. Je doplně-

né o pryžové plochy na místech pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy za-

bezpečují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. Ergonomie, rozlo-

žení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají k vysokému stan-

dardu. Hlava nářadí umožňuje natočení o 90°. Velmi nízká hluč-

nost, minimální vibrace a snadné ovládání jednou rukou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou ná-

sledně tepelně zpracované. Tento druh zpracování garantuje 

dlouhou životnost ostří a odolnost proti opotřebení. Geometrie 

břitů zajišťuje čistý střih Otevíratelný třmen umožňuje práci na 

průběžných kabelech. Hydraulický systém je vybaven bezpeč-

nostním tlakovým ventilem. 

Nářadí je vybavené LED diodami pro osvětlení pracovního pro-

storu. 

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. 

Obsluha má kdykoliv přehled o stavu a kapacitě baterie. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 50 mm 

Hmotnost:  5,8 kg 

Délka:   405 mm 

Výška:  398 mm 

Šířka:   83 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P37 500×480×128 3,1 kg Dodává se s nářadím. 
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B-TC650 

18.0 V BATERIOVÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

Základem nářadí je kompaktní tělo B 500 doplněné o 

novou stříhací hlavu s možností stříhat Cu, Al a teleko-

munikační kabely až do Ø 65 mm. 

Vlastní tělo nářadí je zhotovené z houževnatých a vyso-

ce odolných plastů. Je doplněné o pryžové plochy na 

místech pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy zabez-

pečují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. 

Ergonomie, rozložení hmotnosti a integrace bezpeč-

nostních prvků přispívají k vysokému standardu. Hlava 

nářadí umožňuje natočení o 90°. Velmi nízká hlučnost, 

minimální vibrace a snadné ovládání jednou rukou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a jsou následně tepelně 

zpracované. Tento druh zpracování garantuje dlouhou životnost ostří a odolnost 

proti opotřebení. Geometrie břitů zajišťuje čistý střih Otevíratelný třmen umož-

ňuje práci na průběžných kabelech. Hydraulický systém je vybaven bezpečnost-

ním tlakovým ventilem. 

Nářadí je vybavené LED diodami pro osvětlení pracovního prostoru. 

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. 

Obsluha má kdykoliv přehled o stavu a kapacitě baterie. 

Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 65 mm 

Hmotnost:  6,4 kg 

Délka:   429 mm 

Výška:  415 mm 

Šířka:   83 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL P37 500×480×128 3,1 kg Dodává se s nářadím. 
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B-TC950 

18.0 V BATERIOVÉ STŘIHACÍ NÁŘADÍ 

Základem nářadí je kompaktní tělo B 500 doplněné o novou stříhací hlavu 

s možností stříhat Cu, Al a telekomunikační kabely až do Ø 95 mm. Vlastní tělo 

nářadí je zhotovené z houževnatých a vysoce odolných plastů. Je doplněné o 

pryžové plochy na místech pro uchopení a na hranách. Tyto úpravy zabezpe-

čují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. Ergonomie, rozložení 

hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají k vysokému standardu. 

Hlava nářadí umožňuje natočení o 335°. Dvourychlostní systém zaručuje rych-

lé přiblížení nožů ke stříhanému kabelu a automatické přepnutí na pomalejší 

stříhací rychlost s vysokým tlakem. Velmi nízká hluč-

nost, minimální vibrace a snadné ovládání jednou ru-

kou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

Stříhací nože jsou vyrobené z vysoko pevnostní oceli a 

jsou následně tepelně zpracované. Tento druh zpraco-

vání garantuje dlouhou životnost ostří a odolnost proti 

opotřebení. Geometrie břitů zajišťuje čistý střih. Hyd-

raulický systém je vybaven bezpečnostním tlakovým 

ventilem. Otevíratelný třmen umožňuje práci na prů-

běžných kabelech. Pro lepší manipulaci je hlava doplně-

ná o madlo. 

Nářadí je vybavené LED diodami pro osvětlení pracovní-

ho prostoru. Bateriový blok je vybaven displejem a do-

tykovým tlačítkem. Obsluha má kdykoliv přehled o sta-

vu a kapacitě baterie. 
Technické údaje 

Střihací kapacita: Ø 95 mm 

Hmotnost:  7,8 kg 

Délka:   518 mm 

Výška:  468 mm 

Šířka:   83 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL B-TC950 565×410×132 6,7 kg Dodává se s nářadím. 
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B-FL750 

18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

Novou generaci hydraulického bateriového nářadí doplňuje prostřihovací 

nástroj určený k děrování kruhových otvorů v rozsahu 12 – 140 mm do 

plastů, Al, Fe, nerez plechů a kompozitních materiálů až do síly 3.5 mm - 

viz tabulka prostřihovacích kapacit. 

Konstrukce otočné hlavy umožňuje otáčení 360° a naklápění v rozsahu 

180°. 

Základem nářadí je kompaktní tělo B 500 doplněné o speciální protahovací 

hlavu, do které se vkládají prostřihovací nástroje – viz tabulka prostřihova-

cích kapacit.  

Vlastní tělo nářadí je zhotovené z houževnatých a vysoce odolných plastů. 

Je doplněné o pryžové plochy na místech pro uchopení a na hranách. Tyto 

úpravy zabezpečují spolehlivé držení za všech pracovních podmínek. Ergo-

nomie, rozložení hmotnosti a integrace bezpečnostních prvků přispívají 

k vysokému standardu. Velmi nízká hlučnost, minimální vibrace a snadné 

ovládání jednou rukou. 

Teplota v pracovní zóně -15°C až +50°C. 

Hydraulický systém je vybaven bezpečnostním tlakovým ventilem. 

Nářadí je vybavené LED diodami pro osvětlení pracovního prostoru. 

Bateriový blok je vybaven displejem a dotykovým tlačítkem. Obsluha má 

kdykoliv přehled o stavu a kapacitě baterie. 

Technické údaje 

Prostřihovací kapacita: Ø 140 mm 

Hmotnost:   5,1 kg 

Délka:    363 mm 

Výška:   366 mm 

Šířka:    83 mm 

Uložení a transport 

Typ Rozměry (mm) Hmotnost Poznámka  

VAL FCL 565×410×132 6,7 kg Dodává se s nářadím. 

Všechny modely B-FL750 bateriového nářadí jsou standardně dodávány: 

- vlastní nářadí včetně baterie CB 1840 L, 18 V/4 Ah Li-Ion 

- náhradní baterie 

- nabíječ ACS 30-36 EU 27044000, 220/240 V, 50/60 Hz 

- kovový transportní kufr - umožňuje uložení nářadí a příslušenství  

- zápěstní poutko a transportní popruh přes rameno 

- tažný trn TD 11 

- tažný trn TD 19 

- spirální vrták Ø 11.5 mm 

Děrovací nástroje, další protahovací trny a jiné volitelné vybavení si vybírá 

zákazník dle svojí potřeby. 

Konstrukce otočné hlavy umožňuje otáčení 360° a naklápění v rozsahu 180°. 
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18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

Ø mm Pg ISO Inch 

 Max. tloušťka mate-
riálu (mm) 

Sada nástrojů Střižník Matrice 
Tažný 

svorník Nerezová 
ocel 

Ocel = < 
51kg/mm2 

15,5 Pg9 - - 

2,5mm 3,5mm 

RD 15.5SS P-RD15,5SS M-RD15,5SS 

TD-11 

16,2 - ISO-16 - RD 16.2SS P-RD16,2SS M-RD16,2SS 

17,5 - - - RD 17.5SS P-RD17,5SS M-RD17,5SS 

18,8 Pg11 - - RD 18.8SS P-RD18,8SS M-RD18,8SS 

19,1 - - - RD 19.1SS P-RD19,1SS M-RD19,1SS 

20,5 Pg13,5 ISO-20 - RD 20.5SS P-RD20,5SS M-RD20,5SS 

22,6 Pg16 - - RD 22.6SS P-RD22,6SS M-RD22,6SS 

23,8 - - 5/8” RD 23.8SS P-RD23,8SS M-RD23,8SS 

25,4 - ISO-25 - RD 25.4SS P-RD25,4SS M-RD25,4SS 

27 - - 3/4” RD 27.0SS P-RD27,0SS M-RD27,0SS 

28,5 Pg21 - - RD 28.5SS P-RD28,5SS M-RD28,5SS 

30,5 - - 7/8” RD 30.5SS P-RD30,5SS M-RD30,5SS 

28,5 Pg21 - - RD 28.5SS-19 P-RD28,5SS-19 M-RD28,5SS-19 

TD-19 

30,5 - - 7/8” RD 30.5SS-19 P-RD30,5SS-19 M-RD30,5SS-19 

31,8 - - - RD 31.8SS P-RD31,8SS M-RD31,8SS 

32,5 - ISO-32 - RD 32.5SS P-RD32,5SS M-RD32,5SS 

34,6 - - - RD 34.6SS P-RD34,6SS M-RD34,6SS 

37,2 Pg29 - - RD 37.2SS P-RD37,2SS M-RD37,2SS 

38,1 - - - RD 38.1SS P-RD38,1SS M-RD38,1SS 

40,5 - ISO-40 - RD 40.5SS P-RD40,5SS M-RD40,5SS 

41,3 - - - RD 41.3SS P-RD41,3SS M-RD41,3SS 

42,5 - - 1”1/4” RD 42.5SS P-RD42,5SS M-RD42,5SS 

43,2 - - - RD 43.2SS P-RD43,2SS M-RD43,2SS 

44,5 - - - RD 44.5SS P-RD44,5SS M-RD44,5SS 

47,2 Pg36 - - RD 47.2SS P-RD47,2SS M-RD47,2SS 

50,5 - ISO-50 - RD 50.5SS P-RD50,5SS M-RD50,5SS 

54,2 Pg42 - 1”3/4” RD 54.2SS P-RD54,2SS M-RD54,2SS 

60 Pg48 - 2” RD 60.0SS P-RD60,0SS M-RD60,0SS 

64 - ISO-63 - RD 64.0SS P-RD64,0SS M-RD64,0SS 

65 - - - RD 65.0SS P-RD65,0SS M-RD65,0SS 

76 - - 2”1/2” RD 76.0SS P-RD76,0SS M-RD76,0SS 

80,5 - - - RD 80.5SS P-RD80,5SS M-RD80,5SS 

100 - - - 2 3 RD 100SS P-RD100SS M-RD100SS 
TD-28,5 * 

120 - - - 1,5 2 RD 120SS P-RD120SS M-RD120SS 

KRUHOVÉ OTVORY 

* Dodáváno se sadou. 

TABULKA PROSTŘIHOVACÍCH KAPACIT B-FL750 
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18.0 V RUČNÍ BATERIOVÉ NÁŘADÍ 

   Max. tloušťka materiálu (mm)       

Rozměr (mm) Nerezová ocel Ocel = < 51kg/mm2
 Středící otvor Ø Sada nástrojů 

ČTVERCOVÉ OTVORY       

21,0 x 21,0 2,5 3,5 12 RD 21X21 

46,0 x 46,0 2 3 

22,5 

RD 46X46 

68,0 x 68,0 1,5 2 RD 68X68 

92,0 x 92,0 1,5 2 RD 92X92 

126,0 x 126,0 1,5 2 
28,5 

RD 126X126 

138,0 x 138,0 1 1,5 RD 138X138 

OBDÉLNÍKOVÉ OTVORY  

18,0 x 46,0 2,5 3,5 

16,5 

RD 18X46 

22,0 x 46,0 2 3 RD 22X46 

35,0 x 86,0 2 3 RD 35X86 

35,0 x 112,0 2 2,5 RD 35X112 

36,0 x 46,0 2 3 22,5 RD 36X46 

37,0 x 54,0 2 2,5 
16,5 

RD 37X54 

37,0 x 67,0 2 2,5 RD 37X67 

37,0 x 88,0 1,5 2,5 
26,5 

RD 37X88 

37,0 x 104,0 1,5 2,5 RD 37x104 

46,0 x 54,0 2 2,5 

22,5 

RD 46X54 

46,0 x 72,0 1,5 2,5 RD 46X72 

46,0 x 107,0 1,5 2 RD 46X107 

Sada nástrojů Střižník a matrice Středící otvor Ø 

KIT TRD-9,4C * KLAUKE, GREENLEE 3/8" - 24 UNF ø 9.7 mm 

KIT TRD-M11C * IMB, BM, COSMEC (M11x1.5) ø 11.5 mm 

TD-M16C IMB, BM, COSMEC (M16x1.5) 
ø 16.5 mm, nebo 

RD17.5SS 

* Podložka dodávaná se sadou, slouží ke správnému usazení nástroje, a musí být osazena na 
tažný svorník mezi hlavu a matrici. 

POUŽITÍ NÁSTROJŮ OD JINÝCH VÝROBCŮ 

134 



135 


