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Систему CNC (комп'ютерного 
числового програмного 
управління) можна порів-
нювати з деякими з кращих
в світі систем управління. 
Деякі говорять, що вона 
навіть ефективніша за них. 
Вона обладнана приблизно 
кожним типом механічної 
обробки для устаткування 
устаткування, про яке Ви 
можете тільки подумати.

Ультра сучасний порошково-фарбувальний цех, 
де ми проводимо кінцеву обробку та фарбуван-
ня виробів для надбання ними потрібних власти-
востей для наших клієнтів по всьому світу.

Вся продукція GROZ виробляється на ультра-
сучасному обладнанні, що дозволяє гарантувати 
найвищу якість інструментів.

Якість
Гарантія
Надійність

Задоволення всіх потреб наших 
клієнтів — фундаментальний
принцип філософії компанії GROZ.
Основа GROZ — відданість якості 
продуктів та сервісу з гарантією 
повної підтримки з боку GROZ.
З широким асортиментом продуктів, 
швидким сервісом та великим 
досвідом GROZ залишається 
відданим покупцю.

1500 людей невтомно присвячують свій час роботі 
на 500 000 квадратних футах для впровадження ви-
робничих можливостей, щоб дати Вам добрий нічний 
відпочинок.

Хто завгодно може виробляти інструменти. Багато 
можуть виробляти добрий інструмент. Але якщо ви 
шукаєте душевний спокій, який приходить лише
з упевненістю, що Ваших технічних вимог будуть 
дотримуватися — Ваш кінцевий результат буде 
кращим коли Ви будете розмовляти з людьми мо-
вою, яку ви розумієте, і тому вибір стає дуже малим. 
Для тих, хто вже довго займається бізнесом, давно 
відомий факт, що Groz — найкращий вибір.
Тому що ми поставляємо легкодоступне безкоштов-
не сервісне обслуговування. Будьте впевнені.

Інструмент, якому довіряють. З 1976.
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01. Центрові пробійники № 251, 252

Центрові пробійник виготовлений з відбірної карбонної сталі. Вони 
точно відлиті та загартовані, завдяки чому придатні до постійного 
використання та ударний край не ламатиметься. 
Вони ідеальні для точного маркування металу та, під час просверд-
лювання, пробійником можна зробити отвір на робочій поверхні 
для точності  та правильного  розміщення свердла.
Робочий край центрований, ґрунтується на правильному куті
(край містить прямий кут) для збільшення результативності
та точності в маркуванні. Краї ударної частини скошені,
що попереджає розколюванню.

Є три типи пробійників:
Центрові пробійники — для важких робіт (№252)
Центрові пробійники — з округлим краєм (№251)
Центрові пробійники — з квадратним краєм (№251)

Центрові пробійники — для важких робіт

Конструкція суцільного корпусу із шестигранним стержнем, вони 
найбільш сильніші та витриваліші із пробійників. Робочий край 
точний і корпус пробійника оброблений спеціальним порошком.

Центрові пробійники — круглий край № 251

Конструкція суцільного корпусу із округлим  стержнем і круглим 
краєм для удару. Стержень з рельєфним малюнком для кра-
щого утримування пробійника. Покриття цього типу пробійників 
попереджає  появу іржі.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Набори

Набори

CP/HD/5/ST 25205 Набір із 5 центрових
пробійників розміром 2мм,
3мм, 4мм, 6мм і 10мм у
вініловій упаковці. 

CP/5/ST 25109 Набір із 5 центрових про-
бійників розміром 1.5 мм,
2 мм, 2.5 мм, 3.5 мм, 4 мм
у вініловій упаковці.

CP/5/1-8/ST 25110 Набір із 5 центрових про-
бійників розміром 1.5 мм,
2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм
у вініловій упаковці.

CP/8/WD/ST 25120 Набір із 8 центрових про-
бійників розміром 1.5 мм,
2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 3.5 мм,
4 мм, 5 мм, 5.5 мм у
вініловій упаковці. 

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Автосервіс Промисловість

Промисловість

52–58 HRC

52–58 HRC

Лідер продажу

CP/HD/5/ST

CP/5/ST
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02. Пробійники для гвинтів №256Р

Пробійники для гвинтів виготовлені із високоякісної карбонної сталі, загартовані, робочий край не розколюється. Цей тип 
пробійників спеціально загартований, що надає інструменту додаткової твердості , що попереджає розколювання робочо-
го краю та  нещасних випадків.
Є два типи пробійників:
1. Пробійники для гвинтів — для важких робіт
2. Пробійники з круглим корпусом — загального призначення
Пробійники для гвинтів використовуються для викручування та для видалення вже викручених гвинтів.

Центрові пробійники —
квадратний край № 251

Конструкція корпусу складається із 2 час-
тин, округлий стержень та квадратний край 
для удару. Стержень з рельєфним малюн-
ком для кращого утримування пробійника. 
Квадратний край для удару в 9,5 кв.мм 
забезпечує достатню площу для удару
та  виключає сповзання ударного інстру-
менту. Покриття цього типу пробійників 
попереджає  появу іржі.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Набори

Пробійник для гвинтів — для важких робіт №256Р

Конструкція суцільного корпусу із шестигранним 
стержнем. Конструкція суцільного корпусу збільшує 
термін використання. Робочий край округлий,
пробійник спеціально оброблений.

Подовжені пробійники для гвинтів — для важких робіт №256Р

Подовжені пробійники для гвинтів використовуються в тих випадках, 
коли досягти гвинта за допомогою звичайного — неможливо.

PP/HD/6/ST 25612 Набір із 6 пробійників для гвинтів
розміром 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм,
6 мм, 8мм у вініловій упаковці.

PP/HD/7/ST 25611 Набір із 7 пробійників для гвинтів
розміром 1.5 мм, 2.5 мм, 3 мм,
4 мм, 5 мм, 5.5 мм, 6 мм у вініло-
вій упаковці. 

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

Автосервіс Промисловість

52–58 HRC

52–58 HRC

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу
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Набори

Набори

Набори

PP/HD/5L/ST 25655 Набір із 5 подовжених пробій-
ників для гвинтів розміром 
3 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
у вініловій упаковці.

Пробійники для гвинтів № 255

Пробійники загального призначення з круглим корпусом. Цей асортиментний 
ряд пробійників спеціально оброблений, що попереджає появу іржі.
Є три довжини даних пробійників:
Пробійник загальною довжиною 100мм: конструкція суцільного корпусу, 25мм 
Пробійник загальною довжиною 150мм: конструкція суцільного корпусу, 45мм
Пробійник загальною довжиною 200мм: Конструкція корпусу дві частини, 90мм. 
Пробійник такої конструкції має дві окремо загартовані частини.

Пробійники для гвинтів загальною довжиною 100 мм

Пробійники для гвинтів загальною довжиною 150 мм

Інформація
по замовленню

Інформація
по замовленню

PP/4/ST 25568 Набір із 4 пробійників для гвинтів
розміром 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм
у вініловій упаковці.

PP/8/ST 25569 Набір із 8 пробійників для гвинтів
розміром 1.5 мм, 2.5мм, 3мм,
4мм, 5мм, 5.5мм, 6мм і 8мм
у вініловій упаковці.

PP/8/WD/ST 25580 Набір із 8 пробійників для гвинтів
розміром 1.5 мм, 2.5 мм, 3 мм,
4 мм, 5 мм, 5.5 мм, 6 мм і 8 мм
у дерев’яній коробці.

PPR/6/ST 25549 Набір із 6 пробійників для гвинтів роз-
міром 2.5 мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8 мм
у вініловій упаковці.

PPR/8/ST 25550 Набір із 8 пробійників для гвинтів роз-
міром 1.5 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм,
5.5 мм, 6 мм і 8 мм
у вініловій упаковці.

Набори

Пробійники для гвинтів загальною довжиною 200 м

Інформація
по замовленню

DDP/5/ST 25508 Набір із пробійників для гвинтів розмі-
ром 3 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9/5 мм
у вініловій упаковці.

DDP/8/ST 25509 Набір із 8 пробійників для гвинтів розмі-
ром 1.5 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм,
6мм,6 8мм і 9.5мм у вініловій упаковці.

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

Промисловість

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу
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Інформація
по замовленню

03. Стартові пробійники № 257

Ці пробійники використовують як початковий інструмент до використання пробійників 
для гвинтів. Тіло пробійника — цілісна конструкція з шестигранним корпусом. Робочий 
край покритий спеціальним порошком, округлий. Виготовлені з відібраної карбонної 
сталі.

Інформація
по замовленню

04. Направляючі пробійники № 258

Направляючий пробійник ідеально підходить для прорізування отворів в кількох, по-
кладених один на одний, листків металу.
Такі пробійники відносять також до «Вирівнювальних пробійників». В отвір вставляють 
пробійник і повертаючи частини металу — вирівнюють отвори. 
Тіло пробійника — цілісна конструкція з шестигранним корпусом. Виготовлений з ві-
дібраної карбонної сталі, що збільшує термін використання.

Набори DFP/HD/7/ST 25809 Набір із 7 направляючих пробійників
розміром 3 мм, 4 мм, 5 мм, 5.5 мм,
6 мм, 8 мм, 9.5 мм у вініловій упаковці.

Інформація по замовленню

05. Рулонний пробійник для гвинтів № 256R

Тіло пробійника — цілісна конструкція з шестигранним корпусом. Виготовлений з віді-
браної карбонної сталі, що збільшує термін використання.
Цей пробійник виготовлений спеціально для видалення пружин. Робочий край про-
бійника округлий, що дає можливість максимального контакту з пружиною, що ви-
кручується, та виключає її псування.

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Автосервіс

Автосервіс

Автосервіс

Промисловість

Промисловість

Промисловість

52–58 HRC

52–58 HRC

Лідер продажу

Лідер продажу
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Інформація
по замовленню

Інформація по замовленню

Інформація
по замовленню

06. Стержневий центровий пробійник

07. Пробійник проколу №254

08. Пробійник для цвяхів №253

Стержневий центровий пробійник використовується для початку формування та 
визначення центру отворів для гвинтів. Конусоподібний робочий край забезпечує 
правильне розташування пробійника відносно центру.
Пробійник має пружинну систему для зручного маркування.

Пробійник проколу використовується для маркування металу. Цей пробійник 
точний (робочий край пробійника містить кут 60°), таким чином його можна 
використовувати для точного маркуван-
ня. Тіло пробійника — цілісна конструкція з шести-
гранним корпусом. Виготовлений з відбірної карбон-
ної сталі. Робочий край покритий спеціальним порошком.

Пробійники для цвяхів розроблені для направлення цвяха в дерев’яну поверхню. Робочий край 
зроблений відповідно цвяху, що виключає ковзання. Їх також можна використовувати для ви-
далення зіпсованих цвяхів. Корпус пробійника круглий з антиковзаючим малюнком та квадрат-
ною частиною для удару. Квадратний край площею 9,5 мм2 забезпечує достатню поверхню для 
удару, що не прокручується. Краї площини для удару скошені, що виключає тріщини. Пробійники 
виготовлені із відібраної карбонної сталі, що збільшує термін використання.

,

09. Автоматичні центрові пробійники ACP-1, ACP-H2, MP-88

Всередині вмонтований пружинний механізм, що приводить в дію пробійник одним натиском на верхній край пробійника.
Глибина натиску змінюється і може регулюватись, від ледь помітного маркування до глибокого, поворотом верхнього 
краю пробійника. Закручування верхнього краю пробійника донизу — для сильного маркування металу, ледь помітне 
маркування можна отримати при викручуванні краю догори. Корпус пробійника круглої форми з антиковзаючим малюн-
ком. Робочий край пробійника виготовлений з інструментальної сталі, можлива його заміна.
Три типи автоматичних пробійників:
Автоматичний центровий пробійник — для легких робіт — ACP-1
Автоматичний центровий пробійник — для важких робіт — ACP-H2
Пробійник для маркування — MP-88

Автоматичний центровий пробійник — для легких робіт ACP-1.

Використовується для легких маркувальних робіт.

Інформація по замовленню

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Автосервіс Промисловість

52–58 HRC

52–58 HRC

52–58 HRC

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу

З пружиною

Деревообробка

Деревообробка
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10. Пробійники для отворів

Ці пробійники використовуються для пробою круглих отворів цуп-
ких матеріалах, шкірі, пластику, резині, брезенту та інших м’яких 
матеріалах. Спеціально розроблений край, що ріже, попереджає зажи-
вання матеріалу всередині пробійника. 
Такі пробійники виготовляються двох типів:
1. Пробійник типу «впадина»
2. Пробійник типу «арка»

Автоматичний центровий пробійник — для важких робіт ACP-H2

Потужна версія попереднього пробійника. Придатний для глибокого маркування.

Пробійник для маркування — MP-88

Потужний пробійник з цільним корпусом та краєм для маркування.

Пробійник типу «впадина»

Компактна циліндрична конструкція та цілісний, спеціально оброблений корпус. Вони можуть виконувати тільки маленькі 
отвори діаметром від 2 мм до 25 мм.

Інформація
по замовленню

Інформація
по замовленню

— —

Інформація
по замовленню

Пробійник типу «арка»

Як показує назва, ці пробійники мають конструкцію типу «арка». Вони подовжуються за допомогою ручки для зручного 
утримування. Вони виконують отвори різного діаметру від 5 мм до 70 мм.

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Автосервіс

Автосервіс

52–58 HRC

40–50 HRC

Лідер продажу

З пружиною

ACP/1B
ACP/H-2

MP/88
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Інформація по замовленню

Набори

11. Сталеві клейми № 259, № 261

Для ручного використання та використання з молотком
Цифрові та буквені клейми виготовлені з високоякісної загартованої сталі, що надає можливість повторного використан-
ня. Твердість країв клейм 58-62 HRC, твердість краю для удару 38-43 HRC. Технологія виготовлення клейм виключає 
можливість розколювання під час використання. Краї скошені, що попереджає розколюванню під час удару.

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

Лідер продажу

Лідер продажу
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Набір цифрових клейм № 259

Набір цифрових клейм складається з 9 шт: 
цифри від 0 до 9, цифри 6 і 9 взаємозамінні.

Набір буквених клейм № 261

Набір буквених клейм складається з 27 шт: 
букви від А до Z і “&”.

Інформація по замовленню Інформація по замовленню

12. Ручне зубило

Відповідають високим стандартам безпеки, індивідуально виготовлені із високоякісних сплавів сталі. Вміст сплавів сталі 
робить їх ідеальними для використання в усіх видах роботи з металом. Твердість робочого краю 52-58 HRC для найкра-
щого виконання роботи, твердість верхньої частини зубила максимальна 42 HRC, що дозволяє використовувати його
з молотком.
1. Восьмигранне ручне зубило.
2. Зубило для бетону.
3. Зубило для утримування.
4. Зубило для видовбування.

Восьмигранне ручне зубило

Призначене для роботи з металом та каменем. 
Використовуються для різальних робіт, для поділу 
на частини та роботи з каменем. Додатково довгі 
зубила використовуються для робіт, де потрібна
додаткова довжина інструмента. Найбільше за 
розміром зубило також є із захисною ручкою, що 
захищає руки, того, хто використовує його, від по-
милкового розташування молотка.

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Автосервіс

Промисловість

Промисловість

58–62 HRC

52–58 HRC

Цегляна кладка

Хромований Зміцнена
конструкція

Лідер продажу Лідер продажу
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Набори

Інформація
по замовленню

Восьмигранні ручні зубила із захисною ручкою

Інформація
по замовленню

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Ручні зубила

Зубило для бетону — використовується для руйнування бетонної під-
логи, тротуарів. Для виготовлення канав в бетонних тротуарах викори-
стовують плоскі зубила для маркування, тільки потім використовують 
бетонні зубила для видовбування бетону.

Зубило для утримування — використовується для утримування каменю. 
Відповідно до свого специфічного використання, ці зубила не затверділі.

CHS/ST/ 32841 13 16 250
CHS/ST/ 32843 19 16 300
CHS/ST/ 32845 19 16 450
CHS/ST/ 32840 25 22 200
CHS/ST/ 32842 25 22 250
CHS/ST/ 32844 25 22 300
CHS/ST/ 32846 25 22 450

CHS/ST/6/ST 32830 Набір із 6 зубил розміром 125х6мм, 125х8мм,
140х10мм, 150х13мм, 163х16мм, 175х19мм у
вініловій упаковці.

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу

ВИКОРИСТАННЯ

52–58 HRC Цегляна кладка
Зміцнена

конструкція
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Інформація
по замовленню

Інформація
по замовленню

Зубило для видовбування — Ці зубила спеціально розроблені для видовбування цементу 
між цеглинами чи видовбування цеглини повністю. Робочий край зубила ширший, ніж саме 
лезо, для отримання максимального результату під час видовбування.

13. Лом № 331W

Виготовлений восьмигранними секціями, конструкція лома — кована. Комбінований інстру-
мент, виготовлений із сталі.
Цей інструмент використовується для піднімання дерев’яних дощок, видалення цвяхів із де-
рев’яних поверхонь, для демонтажу дерев’яних ящиків и т.д.

Інформація
по замовленню

14. Пробійник каменяра

15. Зубила BRC-75, BRC-100, BRC-115, FLR-63, FLR-75

Використовується для співпадання будівельних ліній, для вирівнювання цегли. Цей інструмент 
індивідуально кований. Придатний для використання з молотком. Оброблений проти появи 
іржі.

Виготовлені відповідно високим стандартам безпеки, відштамповані із карбонної сталі. 
Твердість робочого краю 52-58 HRC, ударного краю — 42 HRC.
Зубила мають захисну ручку, виготовлену із пропілену, що захищає руки від удару при ви-
падкових промахах.
Цегельне зубило BRC-75, BRC-100, BRC-115

Цегельне зубило використовується для поділу цегли, 
каміння та тротуарної плитки. Ніколи не використо-
вуйте зубило під час роботи з бетоном, що містить 
арматурні прути.
Зубила для цегли також можна придбати із захисною 
ручкою, що захищає руки працюючого від помилково-
го удару молотка.
Цегельні зубила — Інформація по замовленню

Цегельні зубила із захисною ручкою — Інформація по замовленню

BRC/75/GRP/YE 32621 75 22 230
BRC/100/GRP/YE 32622 100 22 230
BRC/115/GRP/YE 32628 115 25 230

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

52–58 HRC

Цегляна кладка

Цегляна кладка

Зміцнена
конструкція

Зміцнена
конструкція
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Зубило інженера FLR-63, FLR-75

З більш тонкою структурою леза чим цегельне зубило, зубило інженера 
використовується для роз’єднання швів між дошками підлоги та їх
підйому.

Зубило для підлоги/зубило інженера — Інформація по замовленню

Зубило для видовбування каналів

Зубило використовується для видовбування каналів для дроту у цементній 
штукатурці та цегляній стіні.

Зубило для підлоги/зубило інженера із захисною ручкою —
Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

16. Набір зубил та пробійників

Асортиментний ряд наборів зубил та пробійників призначені для задово-
лення потреб механіка та інших професій. Це чудовий спосіб утримувати 
свої інструменти в порядку. Набори запаковані у згортки, для легкого до-
ступу, організації роботи та зберігання.

FLR/CHS/9/2-1-2/GRP/YE 32643 63 16 230
FLR/CHS/12/0-3/GRP/YE 32645 75 19 300

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

Промисловість

Лідер продажу

Лідер продажу

52–58 HRC

KIT/24/ST
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Набір зубил і пробійників — Інформація по замовленню

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

Промисловість

KIT/26/ST

KIT/14/ST
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17. Зубила та пробійники — торгова упаковка

Добре продумана та конструктивно торгова, для зручного та без-
печного розміщення пробійників та зубил. Ріжучий край інструменту 
розміщений донизу для безпечного зберігання.

№ кат. DST/01/ST
№ замовл. 33050

Торгова упаковка із 64 отворами для 8 штук кожного із:
Зубило для видовбування (CHS/PLG/01)
Зубило для утримування (CHS/SCH/01)
Ручне зубило 10” X 1” (CHS/ST/10/0-1)
Ручне зубило 8” X 3/4” (CHS/ST/8/3-4)
Ручне зубило 8” X 1/2” (CHS/ST/8/1-2)
Зубило для підлоги 2.1/2” (FLR/CHS/9/2-1-2)
Цегельне зубило 4” ( BRC/100)
Цегельне зубило 3” ( BRC/75)

ПРОБІЙНИКИ  ТА НОЖІВКИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Автосервіс

Автосервіс

Промисловість

Цегляна кладка

KIT/8/ST

KIT/16/ST

KIT/13/ST

KIT/7/ST
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18. Професійні верстатні лещата механіка, серія BV

Groz виготовляє весь асортиментний ряд лещат для різного типу роботи, 
від легкого
до важкого. Лещата виготовлені із литого чавуну — дуже міцного мате-
ріалу.
Такі лещата корисні для будь-якого робочого місця та для гаражного сер-
вісу, їх можна придбати із фіксованою основою і основою, що обертаєть-
ся на 360° та фіксується в будь-якому положенні. Лещата з основою, що 
обертається, дозволяють ефективно працювати в обмеженому просторі.
Твердість губок 45+5 HRC.

№ кат. DST/02/ST
№ замовл. 33051

Торгова упаковка із 18 отворами для:

4 штук: 2 штук:
Зубило для підлоги 2.1/2” Зубило для підлоги із захисною ручкою 2.1/2”
(FLR/CHS/9/2-1-2) (FLR/CHS/9/2-1-2)
Цегельне зубило 4” Цегельне зубило 4” із захисною ручкою
(BRC/100) (BRC/100)
Цегельне зубило 3” Цегельне зубило 3” із захисною ручкою
(BRC/75) (BRC/75)

Інформація по замовленню

19. Сталеві лещата інженера, серія EBV
та OBV

Сталева конструкція із вмонтованою наку-
вальнею, масивною, рухомою губкою і болтом 
великого діаметра. Губки з антиковзаючим 
малюнком, що міцно тримають заготовку. 
Тепер Вам не потрібно використовувати ручку 
для додаткової сили зажиму. Стопорна ручка 
рухомої губки обмежує максимальний хід губки 
і попереджає її падіння під час роботи. Лещата 
витримують великий зажимний натиск. 
Виготовляються також лещата, губки яких 
зміщуються, кон-
струкція яких дозволяє використовувати необ-
межену вертикальну глибину для утримування 
довгих предметів, без будь-яких забруднень з 
боку лещат.

ЛЕЩАТА  ТА  СТРУБЦИНИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Автосервіс

Автосервіс

Промисловість

Промисловість

Лідер продажу

Лиття

20 000 PSI

1400 г/см2

Міцність
на розтягування
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Інформація по замовленню

20. Свердлильні лещата
з універсальним захватом,
серія UG

Виготовляються із сортового чавуна. Основа та 
направляючі — шліфовані, для плавного пере-
міщення рухомої губки лещат. Призматичні пази 
нерухомої губки дають можливість утримувати 
циліндричні заготовки різних розмірів, вертикаль-
но та горизонтально. Виступ на губках призначе-
ний для утримування плоских заготовок.

22. Реверсивні лещата RV 37

21. Свердлильні лещата, серія CI

Зручні лещата незамінні для домашнього використання. 
Виготовлені із чавуну, губки поліпропіленові для утриму-
вання тонкої та круглої заготовки м’яко, але надійно. 
Можливості губок може подвоюватись від 90 мм 
до 175 мм зміною положення рухомої губки (зняти
та перевернути її іншою стороною), що робить лещата 
реверсивними. Із основою, що обертається, ці лещата 
стають багатофункціональними.

Використовуються для легких робіт — свердління. Виготовлені із чавуну 
та мають основу для плавного ковзання. Можливість горизонтального 
та вертикального використання. Спеціальне розташування губок дає 
можливість для надійного утримування заготовки.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

ЛЕЩАТА  ТА  СТРУБЦИНИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Промисловість

Промисловість Лиття

Лиття

Лиття

Лідер продажу

Лідер продажу

Дерево-
обробка
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23. Лещата для хобі № 355

24. Ручні лещата

GROZ виготовляє широкий асортимент лещат для дерево- та метало-
обробки. В той час як виробники призначили їх для використання лю-
бителями, вони також можуть використовуватися професіоналами
для легких робіт.
Є три типи лещат для хобі:

Лещата для хобі із фіксованою та рухомою основою
Для використання в обмеженому місці — ідеальне рішення.

Лещата для хобі із вмонтованим затискачем
Вмонтований затискач дозволяє надійно встановити лещата на будь-
якій поверхні.

Лещата для хобі із рухомою основою та вмонтованим затискачем
Портативні та зручні, вмонтований затискач дозволяє легко встано-
вити лещата на поверхні товщиною 38 мм. Рухома основа збільшує 
можливості лещат.

Виготовлені із чавуну, лещата ідеальні для 
використання під час дрібних робіт. Ці лещата 
можуть стискатися однією рукою, а також мо-
жуть бути зажаті між губками більших лещат, 
для кращого доступу до заготовки. Губки 
стискаються крильчатоподібним гвинтом.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

ЛЕЩАТА  ТА  СТРУБЦИНИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Лиття

Лиття

Лідер продажу

Лідер продажу
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25. Накувальня — чавунна

26. G-струбцини — загального використання, 
серія 13D та OH

Якісна професійна накувальня, виготовлена із чавуну, що дозволяє 
використовувати її для більш жорстких робіт, ніж стандартну ча-
вунну накувальню. Поверхня накувальні — точна. Гостра частина 
накувальні настільки міцна, що може бути використана для згиналь-
них робіт. Обов’язковий та незламний інструмент для роботи.

Cерія 13D найбільш популярна серед інших. Корпус виготовлений 
із сталі, що дає можливість використання для різного спектру робіт. 
Підйомна різьба гвинта забезпечує максимальний тиск затискачів 
та плавне виконання операції. Обертання затискної губки приймає 
відповідний кут і здійснює рівномірний тиск. Корпус покритий 
антикорозійною фарбою.
Також можна придбати струбцини, які можна призвести до дії 
однією рукою — унікальний дизайн, що дозволяє однією рукою 
утримувати заготовку, а іншою призводити в дію струбцину.

Інформація
по замовленню

Інформація
по замовленню

27. G — струбцина кована (для зварювальника), 
серія F

Кована сталева основа з насічками збільшує міцність у 
викори-
станні. Сталевий регулювальний гвинт має точно вирізану 
різьбу для покращення торкання із затискною губкою, що 
приймає відповідний кут і рівномірно розподіляє тиск.
Будова затискача забезпечує вигин ручки до того, як кор-
пус зламається. Ці струбцини можна використовувати для 
всіх промислових вимог и будівельних робіт, де необхідна 
додаткова сила. Струбцина оброблена проти появи іржі.
Можна придбати з:

Чорним оксидним стержнем
Чорне окислення уповільнює корозію.

Покритим міддю стержнем
Використовується під час зварювальних робіт, так як мідь 
стійка до зварювальних капель.

ЛЕЩАТА  ТА  СТРУБЦИНИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Промисловість

Промисловість

Деревообробка

Зміцнена
конструкція

Лиття

Лиття

Лідер продажу

Лідер продажу



РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

21

28. G — струбцина кована (для зварювальника) — для важких робіт

В основному ці струбцини використовуються 
для обробки металу. Вони виготовлені із сталі 
та індивідуально ковані. Стальний стержень 
має точну різьбу для швидкої дії та максималь-
ного тиску. Можна придбати з:

Чорним оксидним стержнем
Чорне окислення уповільнює корозію.

Покритим міддю стержнем
Використовується під час зварювальних робіт,
так як мідь стійка до зварювальних капель.

Інформація
по замовленню

29. G — струбцина — маленька, серія FSJ

Струбцини індивідуально ковані, що робить їх найбільш сильними із ма-
леньких G — струбцин. Корпус оброблений проти корозії.

Інформація
по замовленню

Інформація по замовленню

30. G — струбцина для хобі, серія SM

Струбцини загального призначення для легких робіт виготовлені із високо-
якісної сталі. Ці струбцини відносно легкі та мають перевагу невеликої секції. 
Невелика секція дозволяє зробити більшу кількість затисків за певний час. 
Струбцини в основному використовують майстри для невеликої роботи та ама-
тори в домашньому господарстві.

Інформація по замовленню

ЛЕЩАТА  ТА  СТРУБЦИНИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Промисловість

Промисловість

Зміцнена
конструкція

Зміцнена
конструкція

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу
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31. Ручна ножівка — HF 15

33. Універсальна ножівка UV — 6

34. Корпус ножівки маленького розміру — JHF 7

32. Професійний корпус ножівки — HF 12

Регульований корпус з чудовим дизайном та високою 
якістю. Прямокутна секція лучка трубчатої форми забезпе-
чує жорсткість. Ручка ножівки забезпечує комфортне утри-
мування інструменту та здійснення прямого тиску в відпо-
відному напрямку для отримання максимального резуль-
тату.
Пилка регулюється на 250 мм та пильне полотно на 300 мм. 
Ножівка достатньо легка, що дає можливість використову-
вати її в положенні піднятої руки та з драбини.

Високоякісна маленька ножівка може регулюватись в будь-якому 
положенні, що забезпечує чудову рухливість у використанні. 
Дерев’яна ручка може змінювати своє положення легким перетягу-
ванням по сталевій частині корпусу.
Дуже зручна для використання в обмеженому просторі, де ножівку 
звичайного дизайну та розмірів використати неможливо.
Ножівка комплектується полотном на 150мм.

Ідеальна ножівка для домашнього використання. Корпус виготовле-
ний із сталі та оброблений. Добре спроектована ручка забезпечує 
зручне утримування інструменту.
Корпус комплектується полотном на 150 мм.

Жорстка, для важких робіт, ця ножівка виготовляється
для професіоналів. Трубчата структура корпуса забезпе-
чує ідеальну комбінацію балансу та жорсткості. Зігнута 
передня частина дозволяє використовувати інструмент 
двома руками. Із зручною системою натягування полотна
цей процес відбувається легко та правильно.
Корпус ножівки комплектується полотном на 200 мм.

Інформація по замовленню

Інформація
по замовленню

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

НОЖІВКИ  ТА ПОЛОТНА

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

6000 PSI

420 Кг/см2

Міцність
на розтягування

8000 PSI

560 Кг/см2

Міцність
на розтягування

Метало-
обробка

Метало-
обробка

Метало-
обробка

Метало-
обробка

Лідер продажу

HF/15/BS

HF/12/BS

HF/12/RB
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35. Ножівка «міні» розміру — Р 12

Жорстка ножівка задовольнить потреби як аматора так і 
професіонала. Сталевий корпус достатньо легкий
та має систему натягування полотна, як тільки полотно 
натягується до потрібної позначки, система блокує по-
дальше натягування. Ручка виготовлена із високоякісного 
пластику і пофарбована в привабливі кольори. 
Ножівка комплектується полотном на 150 мм.

Інформація по замовленню

36. Корпуси ножівок — JHF 4

Висока якість корпусу забезпечує правильне регулювання 
та відповідне натягування полотна під час використання. 
Тримачі полотна внутрішні, що виключає виступу полотна 
за рамку. Легко проводиться заміна полотна. 
Є два типи корпуса ножівки:
1. Корпус оброблений порошком — сталевий корпус об-
роблений антикорозійним порошком, синього та сірого 
кольорів.
2. Корпус з металічним покриттям — сталевий корпус по-
критий хромом виключає будь-яке пошкодження пальців 
користувача.

Корпус оброблений порошком

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Корпус з металічним покриттям

JHF/4 30120 245 60 53

НОЖІВКИ  ТА ПОЛОТНА

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Металообробка

Метало-
обробка

Лідер продажу

Лідер продажу

JHF/7

JHF/P12/RD

JHF/4

JHF/4PD/BU

JHF/4PD/GY

JHF/P12/GY
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37. Лобзик розсувний — PSF 8, PSF-A11

38. Лобзикова ножівка

Регульований лобзик для полотен різної довжини. З ним з’являється 
можливість використовувати навіть поломані полотна, цим самим 
продовжуючи термін їхнього використання. Він використовується 
в металообробці, ювелірній справі та справі дантистів для точного 
розрізування матеріалів.
Є два типи:
1. Регульований розсувний лобзик
2. Лобзик з глибокою рамкою

Регульований розсувний лобзик PSF-A11
Регульований розсувний лобзик регулюється для різної довжини
полотна, є можливість використовувати навіть поломані полотна,
тим самим збільшуючи термін їхнього використання.

Лобзик з глибокою рамкою PSF-8
Лобзик з глибокою рамкою — рамка його має більший вигин,
що дозволяє використовувати його для розрізування деталей великих 
розмірів.

Ідеальний інструмент для професіоналів та аматорів. Лобзикова 
ножівка ідеально підходить для вирізання по дереву складних 
форм, полотно може бути повернутим для розрізу під будь-яким 
кутом. Потрібний натяг регулюється поворотом ручки. Дизайн 
дерев’яної ручки забезпечує зручне утримування інструменту.
Лобзикова ножівка поставляється в комплекті з міцним полот-
ном для розрізування товстого металу.

Інформація
по замовленню

Інформація по замовленню

39. Лобзикова ножівка — FSF-9

Це виключно міцна та добре сконструйована ножівка, зручна для розрізування 
більшості матеріалів. Конструкція лучка ножівки дозволяє легко натягнути 
пильне полотно, зафіксувавши його на рамі. Загартовані фіксатори діють
за допомогою гвинта і гайки з «вушком».
Ножівки є оброблені цинковим порошком та високоякісним хромом.
Дизайн дерев’яної ручки забезпечує зручне утримування інструменту в руці.
Ножівка комплектується стандартним лобзиковим полотном.

Інформація по замовленню

НОЖІВКИ  ТА ПОЛОТНА

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Лідер продажу

Лідер продажу

Деревообробка

Дерево-
обробка

Інструмент
ювеліра

Інструмент
ювеліра

Шпон та ламінат

Шпон та ламінат

Труби

Труби

PSF/A/11PSF/8

CSF/10

FSF/9

FSF/9/CP

CSF/10/CP
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40. Полотно для ножівки HB-C

41. Пильне полотно PSB

Виготовлені із високоякісної хромованої 
сталі, використовуються для легких
та середніх різальних робіт.
Доступні двох типів: 250 мм та 300 мм,
18 та 24 зубців на 25 мм відповідно.

Ідеальні для ручного та машинного різання 
золота, срібла, сталі, міді, нікеля, алюмінію 
та ін. Виготовлені для використання з 
розсувним лобзиком GROZ, а також мож-
ливе використання з інструментами інших 
виробників. Загальна довжина 125 мм.
Поставляється упаковкою 12 полотен.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

42. Пильне полотно
для лобзикової ножівки FSB

Ідеальні для ручного та машинного різання дерева, 
вулканізованої резини, пластику.
Виготовлені для використання з лобзиковою ножівкою 
GROZ, а також можливе використання з інструментами 
інших виробників. Загальна довжина 125 мм.
Поставляється упаковкою 12 полотен.

Інформація по замовленню

43. Полотно для лобзикової ножівки
CSB

Виготовлені з високоякісної сталі. 
Форма зубчиків така, що забезпечує 
легке різання.
Виготовлені для використання з лоб-
зиковою ножівкою GROZ, а також
можливе використання з інструмен-
тами інших виробників. 
Поставляється упаковкою 10 полотен.

Інформація по замовленню

НОЖІВКИ  ТА ПОЛОТНА

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

58–62 HRC

Деревообробка

Деревообробка

Хромований

Метало-
обробка

Інструмент
ювеліра

Інструмент
ювеліра

Лідер продажу

Лідер продажу
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44. Міні пильні полотна MSB

Стандартні 150 мм довжиною полотна, 
не ламаються в звичайних робочих 
умовах.
Доступні в двох типах:
для різки металів та дерева.

Для різки металу

Для різки дерева
Поставляється упаковкою 10 полотен.

Інформація по замовленню

45. Столярні рубанки SP-3, 
SP-4, JP-5, FP-6, JP-7

46. Двохсторонній рубанок
для формування канавок DRFP-78

Столярні рубанки високої якості, 
спроектовані для точної відповідності, 
при цьому зберігаючи традиційні стан-
дарти якості виготовлення, конструкції 
та експлуатації. Міцна основа із 
сірого литого чавуну. Рубанки точно 
виготовлені та відшліфовані для отри-
мання точного та стабільного резуль-
тату. Регулювання для вирівнювання 
стабільної основи та глибини різу 
проводиться легко та точно. Хрестови-
на легко регулюється з задньої части-
ни рубанка. Інструментальна сталь з 
високим вмістом хрома, загартована 
до 50..60HRC і швидко загострюється 
до гостроти леза, краї з подовженим 
строком використання.

Виготовлений сірого чавуну високої якості, рубанок використо-
вується для вирізання канавок у дверних коробках, вікнах
та меблях.
Рубанок має дві позиції роботи.
Задня позиція — робота звичайного рубанка, передня позиція — 
для роботи з торцьовими ділянками.
Під час використання звичайного рубанку, глибину різу можна 
регулювати.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню
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47. Торцевий рубанок BP-220, 
BP-605

48. Деревообробні лещата — прості гвинтові, серії WWV та WWV/E

Рубанок маленького розміру використовується для округлення 
кромок, роботи по краю дерев’яної заготовки та стругальних 
робіт.
Торцевий рубанок доступних двох типів:

З регульованим вхідним отвором: для роботи з пластиковим 
ламінатом та ін. матеріалом. Вхідний отвір відрегульований 
для нерівної поверхні або для відмінної роботи. Лезо встанов-
лено під кутом 2° та повністю регулюється для зміни глибини 
різу.

Виготовляються із дрібнозернистого сірого чавуну, що збільшує термін використання. Точно оброблений корпус 
забезпечує плавне переміщення. Точно підібрані сталеві направляючі штифти зменшують тертя, що є гарантом плавного 
та дійсно паралельного руху лещат без бокових чи поперечних відхилень.
Губки лещат мають «позитивне сходження», коли при зсуванні губки з’єднується тільки у верхній частині, що забезпечує 
надійне утримування заготовки. 
Корпус та рухома губка мають різьбові отворі для кріплення дерев’яних прокладок для захисту лещат, оброблювальних 
заготовок та робочого інструменту.
Ці лещата мають великий розхід губок, що дозволяє обробляти деталі великих розмірів.

Інформація по замовленню

З фіксованим вхідним отвором:
торців рубанок загального призначен-
ня з болтом для регулювання глиби-
ни різу. Лезо міцно утримується колі-
щатком із насічками під кутом 21°.

Інформація по замовленню

Для домашнього користування WWV/Е:Для важких робіт WWV:

Інформація по замовленню
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49. Переносні столярні лещата, Р-6

50. Столярні лещата, що швидко затискають,
DQ-7, DQ-9, DQ-11

Придатні для домашнього використання та для молодого 
столяра, навіть достатні для професіонала.
Конструкція лещат дозволяє два варіанта кріплення:
А) стаціонарне кріплення на верстаку
В) кріплення струбциною дозволяє швидко прикріпити 
лещата практично до будь-якої поверхні.

Корпус та губки виготовлені із дрібнозернистого литого 
чавуну та мають отвори для кріплення дерев’яних про-
кладок для захисту лещат, заготовок та оброблювальних 
інструментів.
Губки лещат мають «позитивне сходження», коли при 
зсуванні губки з’єднується тільки
у верхній частині, що забезпечує надійне утримування 
заготовки.
Сталевий гвинт, направляючі штифти та ручка хромовані, 
що попереджає корозію.

Традиційні столярні лещата мають механізм 
швидкого розходження. Простий натиск на кнопку 
приводить в дію механізм швидкого розходження, 
при цьому передня губка вільно переміщується, до-
зволяючи замінити заготовку на більшу чи меншу.
При відпусканні кнопки механізм повертається в 
звичайне положення і далі положення уточнюється 
за допомогою гвинта. Дуже зручна функція при по-
вторювальних роботах.
Лещата мають регульовану передню «собачку», 
яка при використанні разом з упором верстака 
дозволяє надійно утримувати робочі заготовки, які 
не поміщаються між губками. Ця зручна додаткова 
функція дає можливість використовувати ці лещата 
як стандартні та для великих заготовок.
Лещата виготовляються із дрібнозернистого сірого 
ситого чавуну. Вони мають оброблений корпус, що 
забезпечує плавне ковзання і дійсно паралельне 
стискання без зсувів.
Губки лещат мають «позитивне сходження», коли 
при зсуванні губки з’єднується тільки у верхній 
частині, що забезпечує надійне утримування за-
готовки.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

51. Столярні лещата швидкої дії R7, R9

Одні із найбільш вдало розроблених лещат компанії GROZ. Лещата мають унікальний механізм швидкої дії. Для того 
щоб затягнути лещата, поверніть ручку як звичайно. Як тільки ручка повертається в протилежному напрямку, гвинт 
розкривається и передня губка вільно переміщується. Немає ніяких пружин, ручок та штанг. Це дуже зручна опція при 
повторювальній роботі для зажиму деталей різного розміру.

Сталевий гвинт має трапецієподібну трубну різьбу для плавності 
переміщення та затиску.
Корпус та рухома губка мають різьбові отворі для кріплення дерев’-
яних прокладок для захисту лещат, оброблювальних заготовок
та робочого інструменту.
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Інформація по замовленню

Виготовляються із дрібнозернистого сірого чавуну, що 
збільшує термін використання. Точно оброблений корпус 
забезпечує плавне переміщення. Точно підібрані сталеві 
направляючі штифти зменшують тертя, що є гарантом 
плавного та дійсно паралельного руху лещат без бокових 
чи поперечних відхилень.
Губки лещат мають «позитивне сходження», коли при зсу-
ванні губки з’єднується тільки у верхній частині, що забез-
печує надійне утримування заготовки. 
Сталевий гвинт має трапецієподібну трубну різьбу для плав-
ності переміщення та затиску.
Корпус та рухома губка мають різьбові отвори для кріп-
лення дерев’яних прокладок для захисту лещат, оброблю-
вальних заготовок та робочого інструменту.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

52. Деревообробні
фронтальні лещата, F-7

53. Корпусні струбцини швидкого затиску, 
серії KBC

Фронтальні лещата використовуються столярами,
для виготовлення власних лещат.
Міцні, чавунні утримувачі, подвійні направляючі,
які являються виключно надійним та дуже зручними.
Лещата комплектуються чудовою дерев’яною ручкою.

Ці струбцини швидкої дії виготовлені як міцний та зручний 
інструмент. Губки виготовлені із холоднокатаної сталі для 
мінімізації деформації. Сталеві рейки мають насічки, по яким 
пересувається зміцнена пластина. Насічка забезпечує міцний 
затиск.
Чотири опорних ролики, закріплених в рухомій губці допома-
гають утримувати під вантажем кут 90°, щоб губки постійно 
були паралельні одна одній і знаходились під прямим кутом 
відносно рейки. Сталеві губки розміщені в захисному корпусі 
із пластиковими накладками. Регулювання здійснюється ру-
хом губок по рейці, щоб закріпити губки в потрібному поло-
женні необхідно лише повернути ручку.
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54. І-подібна струбцина швидкої дії
№391 І

І-подібна струбцина виготовлена для важкої, постійної 
роботи. Пружинний фіксатор фіксує головку в пазах,
які розміщені через кожні 19 мм. Струбцина виготовлена 
із дуже міцного матеріалу.
Рухома головка має механізм фіксації. Простий натиск
на курок дозволяє швидко відкрити, щоб закрити та за-
фіксувати головку в потрібному місці, потрібно лише від-
пустити його. Основний гвинт та ручка виготовлені
із сталі. Струбцина швидко та легко фіксує заготовку.
Можливе навантаження: 2700кг.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

55. Струбцини подвійної дії № 391 D

Це прорив у виготовленні струбцин. Вона має сучасні ха-
рактеристики традиційних струбцин для складання вікон-
них рам. Жорсткі та міцні, сталева головка з направляю-
чою легко переміщується по рейці, із зовнішнім
та внутрішнім захватом.
Дизайн головки допомагає їй швидко переміщуватись
в необхідне місце на рейці.
Внутрішній захват особливо зручний для утримування ві-
конних чи дверних рам в необхідному положенні, а також 
для затиску деталей під час збирання. Рейки виготовлені 
із сталевого прокату розрізом 32х6 мм, мають отвори, 
рівномірно розташовані по всій довжині.
Один комплект, який містить головки, направляючі і дві 
штанги, формує готовий до використання набір.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

56. Набір головок для струбцин

57. Переплетені струбцини № 391 S

Головки мають невелику вартість у порівнянні із повно 
розмірними Т-подібними струбцинами чи переплетеними 
струбцинами.
Рейка затиску може бути виготовлена із куска деревини 
товщиною 25 мм. В дереві наскрізь робляться отвори,
що робить не дуже міцний затискач, більш міцнішим,
в залежності від вибраного дерева.
Головки виготовляються із чавуну, а гвинт ручки і штифт 
із високоякісної сталі, що подовжує термін використання. 
Гвинт має накатану різьбу для підвищеної міцності
та витривалості в роботі.

Переплетені струбцини особливо зручні при столярних роботах для 
затиску великих секційних заготовок під час виготовлення чи склею-
вання. Рейки виготовлені із сталевого прокату розрізом 32мм х 6мм.
Головка та направляюча із ковкого чавуну забезпечує жорсткість 
і надійність навіть при сильному натягуванні. Основа головки та 
направляючої пласкі, що дозволяє покласти рейку без будь-якої опо-
ри. Головка розташована на рейці перпендикулярно з 1,5°–2° різьбою 
для дійсно паралельного захвату.
Затисний гвинт та ручка виготовлені із високоякісної сталі, поверхня 
оброблена для попередження корозії.
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58. Т-подібні струбцини № 391 Т

Комплект надійних струбцин розроблений для використання в яко-
сті преса, що потребує додаткової жорсткості під час підвищеного 
зусилля.
Струбцини можна установлювати на верстак стаціонарно. Т-подібна 
балка виготовлена із спеціально холоднотягнутої сталі розрізом 
25х40 мм, і має підвищену надійність на вигин. Головка та направ-
ляюча із ковкого чавуну дозволяє використовувати інструменти для 
роботи із підвищеною нагрузкою. 
Гвинт має трапецієподібну різьбу, що додає додаткової надійності 
та витривалості. Рухома головка кріпиться до Т-подібної рейки ста-
левими штифтами через отвори розміщені на рейці. 
Сталева рейка, головка та направляюча оброблена порошком,
а гвинт, ручка та штифти оброблені для попередження корозії.

59. Пружинні кронциркулі
та вимірювальні циркулі № 014

60. Пружинний кронциркуль 
професіонала та вимірювальний циркуль

Призначені для проведення порівняльних вимірювань та передачі роз-
мірів на мікрометр, еталонні калібри і т.д.
Виготовлені із якісної сталі, мають регулювальний гвинт із гайкою для 
точних налаштувань. Штифт шарніра має велику опорну поверхню, що 
виключає бокові відхилення ніжок. Кінчики ніжок вимірювального цир-
куля загартовані для підвищення терміну використання.
Є два типи:
1. Із суцільним гвинтом
2. Із гвинтом швидкої дії

Виготовлені для надійної та точної розмітки та вимірю-
вання. Точність забезпечена виконанням всіх технічних 
вимог. Ніжки виготовлені із високоякісної сталі, плавно 
звужуються до кінця. Вісь повороту має велику поверхню 
контакту, що попереджає відхилення ніжок.
Точно виготовлені шайки мають плавний хід, що дозволяє 
забезпечити позиціонування ніжок в заданому розмірі. 
Є два типи:
1. Із суцільним гвинтом
2. Із гвинтом швидкої дії

Інформація по замовленню
Інформація по замовленню
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61. Циркуль WC-6, WC-8, WC-16

62. Кутомір, що регулюється, АВ-10

63. Кутник для розмітки центру, CS-1, CS-2

64. Точні кутники

Цей інструмент виготовлений із зернистої сталі, покритий чорним порошком. Кінчик виго-
товлений так, що його дуже легко переміщувати. Використовується для малювання арок, 
кругів на проектах та схемах.

Цей кутомір використовується спеціально для вимірювання стандар-
тних, кутів типу хвіст ластівки та нестандартних кутів. Виступаюча 
рейка дає можливість провести лінію по всій довжині.
Канавка рухомої частини, дозволяє пересувати ручку майже по всій її 
довжині. Дерев’яна ручка по краям захищена від пошкоджень. Регу-
лювання та фіксація рейки відбувається за допомогою гвинта.

Призначений для визначення та розмітки на циліндричних деталях. 
Розміточна кромка виготовлена із загартованої сталі та відшліфована 
для збільшення строку дії.

Чудовий ряд сталевих кутників. Рейки виготовлені із загартованої 
сталі, краї оброблені так, що забезпечують точність та паралельність. 
Цей набір дуже корисний для майстра, котрий працює з деревом,
та має особливе значення під час використання інших електро-
інструментів.

Інформація
по замовленню

Інформація
по замовленню

Інформація
по замовленню

Інформація по замовленню
Набори

SS/A/2-4-6 01012 Набір містить по од-
ному кутнику 50 мм,
100 мм та 150мм.

SS/A/2-3-4-6 01011 Набір містить по од-
ному кутнику 50 мм,
75 мм, 100 мм та
150мм.

ВИМІРЮВАННЯ
ТА  МАРКУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Деревообробка

Деревообробка

Деревообробка

Деревообробка

Металообробка

Металообробка

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу
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Інформація по замовленню

65. Мідний штангенциркуль

66. Сталева лінійка

Кишеньковий штангенциркуль виготовлений із за-
гартованої міді. Він ідеально підходить для механіка, 
аматора столяра та ін. для вимірювання розмірів 
маленьких предметів, таких як цвях, гвинт.

Є два типи штангенциркулів:
1. Мідний штангенциркуль для вимірювання 
зовнішнього розміру
(можливість вимірювати зовнішній розмір
від до максимального значення інструменту.)
2. Мідний штангенциркуль для вимірювання 
зовнішнього та внутрішнього розміру
(використовується для вимірювання як зовніш-
нього від 5 мм до 100 мм, так і внутрішнього роз-
мірів від 0 до 100 мм).

Виготовлена із нержавіючої сталі, відполірована та має 
вигравіювану метричну шкалу з ціною поділки 0,5 мм.

Є два типи лінійок:
1. Англійькі та метричні лінійки
2. Метричні лінійки

67. Регульовані воротки № 092D, 092R, 
092

Пряма конструкція ручки забезпечує велике зусилля 
для нарізання різьби великого діаметру.

Виготовляються воротки трьох типів:

Тип А: Асс DIN 1814 № 092D
З оцинкованим під тиском корпусом і загартованими 
сталевими ручками мають виключно міцну конструк-
цію. Хромовані ручки з антиковзаючим малюнком 
забезпечують зручний захват без ковзання. Великі 
частини мають поперечний отвір на одному кінці для 
легкого закручування за допомогою воротка.

Тип Б: Професійні № 092R
Професійні якісні воротки із сталевим корпусом. Ру-
хома ручка заокруглена з одного кінця для зручного 
захвату та контролю. Корпус воротка має порошкове 
покриття, а ручка хромована.

Тип В: Промислові №092
Додатково потужні, для важких робіт, незламні ворот-
ки із сталевим корпусом.

ВОРОТКИ  ТА ПЛАШКИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Деревообробка

Металообробка

Лідер продажу

Лідер продажу

Лідер продажу

Інформація по замовленню
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68. Вороток із Т-подібною ручкою № 093, 093R

Цей тип воротків призначений для утримування мітчиків, механізму 
видалення зірваних гвинтів, а також інших невеликих ручних 
інструментів.

Є два типи воротків: 
1. Стандартний із Т-подібною ручкою № 093 (самоцентрувальні 
загартовані сталеві губки забезпечують надійний затиск мітчиків 
та інших подібних, дрібних інструментів).
2. Із тріщалкою № 093 R (самоцентрувальні загартовані сталеві 
губки та заокруглений кінець патрона, які забезпечують надійний 
затиск мітчиків та інших подібних, дрібних інструментів).

69. Плашкоутримувачі для круглих плашок

70. Набір воротків, плашок та мітчиків

Цей ряд плашко утримувачів використовується для фіксації кру-
глих плашок для нарізання зовнішньої різьби. Оцинкований стале-
вий корпус утримувача із хромованою ручкою.

Виготовляються двох типів:

Тип А: Acc DIN 225 (сталевий корпус зі хромованою ручкою).

Тип В: Професійні (повністю сталевий інструмент, покритий чор-
ним порошком).

Воротки, плашки та мітчики запаковані у пластикову коробку, 
зручну для зберігання.

Інформація
по замовленню

ВОРОТКИ  ТА ПЛАШКИ

Лідер продажу

Лідер продажу

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Металообробка

Металообробка
TDE/ST/41/M/ST
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71. Ручні мітчики — із карбонної сталі

Мітчики використовуються для нарізання внутрішньої різьби в отворах. Всі мітчики 
виготовлені під праву різьбу, в комплекті по 3 штуки.

№ 1 Використовуються для забезпечення швидкого та легкого заходу різьби, однак він 
не може нарізати повний профіль різьби.

№ 2 Використовуються для знімання основного слою металу.

№ 3 Використовуються для формування кінцевого профілю різьби.

Набір із 3 штук — Інформація по замовленню

ВОРОТКИ  ТА ПЛАШКИ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ

Металообробка

Металообробка

TDE/ST/-1
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72. Плашки різьбонарізні — із карбонної сталі

Плашка використовується для нарізання зовнішньої різьби, вона використовується як індивідуальний інструмент, однією
і тією ж плашкою працюють кілька разів для отримання кінцевого профілю різьби.
Плашки є двох типів: круглі та шестигранні.

Метричні круглі плашки — Інформація по замовленню

Шестигранні плашки із карбонної сталі — Інформація по замовленню

¼
¼
¼
¼

½

ВОРОТКИ  ТА ПЛАШКИ

ВИКОРИСТАННЯ

Металообробка
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Інформація по замовленню Інформація по замовленню

Із шестигранною ручкою

73. Монтувалка вигнута 74. Монтувалка

Виготовлений із хромованої сталі та загартований. 
Особливий дизайн дає можливість використовувати
його як точку опори та як інструмент для вирівню-
вальних процесів. Особливо корисний для потреб га-
ражного сервісу із конусним закінченням для вирівню-
вальних робіт.

Цей інструмент для важких робіт виготовлений із хромова-
ної сталі. З однієї сторони гострий кінець, з іншої — лінійний. 
Корпус загартований, що виключає будь-яке вигинання.
Цей інструмент доступний з шестигранним та округлим 
корпусом. Корпус хромований, що дозволяє використову-
вати його в складних робочих умовах.

Інформація по замовленню

75. Балонний ключ

Балонний ключ з 2 активними кінцями для важких 
робіт, виготовлений із сталі та оброблений проти 
появи іржі. Зазвичай балонний ключ поставляється із 
допоміжною ручкою, хоча можна придбати окремо як 
ключ так і допоміжну ручку.

ІНСТРУМЕНТИ
ДЛЯ  АВТОСЕРВІСУ

ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯАвтосервіс

Автосервіс

39–46 HRC

38–43 HRC

35–40 HRC
Хромований

Зміцнена
конструкція

Зміцнена
конструкція

Зміцнена
конструкція

Зміцнена
конструкція

Інформація по замовленню Інформація по замовленню (продовження)

76. Накидний ударний ключ

Виготовлений із хромованої сталі, загартований та покритий спеціальний порошком 
та пофарбований в чорний колір. Дизайн ключа має з однієї сторони — шестигран-
ний ключ, з іншого — ударний край.
Використовується в різних сферах діяльності для затягування та послаблення вели-
ких за розміром гайок. Один край повністю повторює форму гайки, інший призначе-
ний для ударів молотком.

Лідер продажу

Лідер продажу

Chrome
Vanadium

Chrome
Vanadium
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77. Насвічний ключ

Виготовлений із високоякісних сталевих труб, цей двохсторонній ключ має різні 
розміри на обох кінцях.
Довгий тонкий інструмент допомагає затягнути чи послабити гвинта у вузькому та 
обмеженому місці. Допоміжна ручка поставляється в комплекті із насвічним ключем, 
на якому є спеціальні отвори для допоміжної ручки.

Інформація по замовленню Інформація по замовленню (продовження)

Інформація по замовленню

Набір

78. Мідний молоток

79. Змішувач для фарби

Ідеальна комбінація міді та алюмінію робить використання цього мо-
лотка безпечним навіть у легкозаймистому середовищі. Під час вико-
ристання молотка
з мідною головкою не з’являються іскри, на поверхні не залишаються 
вибоїни та пошкодження. На ручці молотка антиковзаючий малюнок 
для надійного та зручного утримування молотка під час використання.

Ці змішувачі ідеально змішують фарби та інші густі рідини.

Використання:

ємності, не торкаючись її.

Краще всього змішувачі працюють з дрилями, що мають регулятор швидкості з мі-
німальною потужність 400–600 Вт. Рекомендована швидкість від 200 до 700 обертів 
за хвилину в залежності від рідини, що змішується.

ВАЖЛИВО:

речовин.

і тільки потім виймайте його з ємкості.

BW/6M-ST 32019 Набір із 6 насвічних ключів розміром 
8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17,
та 18х19 із 2 допоміжними ручками
упакованими у вініловій упаковці.

Інформація
по замовленню

ІНСТРУМЕНТИ
ДЛЯ  АВТОСЕРВІСУ

Лідер продажу

Лідер продажу

PMX/80
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80. Універсальний пробійник

Професійний універсальний пробійник виготовлен із сталі.
Робоча частина круглої форми, що приводиться в дію за допо-
могою пружинного механізму, та має 6 пробійників розміром: 
2мм, 2,5мм, 3,0мм, 3,5мм, 4мм та 4,5мм.

81. Згинальна машина для металу

82. Накувальня для аматорів

Унікальний відносно легкий механізм для згинання металу та виготов-
лення труб. Ідеальний для використання в індустрії, виготовленні маке-
тів та в домашньому господарстві, гаражному сервісі. Його можна вико-
ристовувати з іншими інструментами, наприклад такими як пробійники 
та ін., для виготовлення крючків, затискачів, кронштейнів та ін.
Придатний для роботи з: 
— з листом металу шириною до 40 мм та товщиною до 4 мм.
— трубами зовнішнього діаметру до 10 мм
— з прутиками до 6 мм

Виготовлена із відібраної сталі, накувальня хромована для попереджен-
ня корозії. Вона ідеально підходить для використання у ювелірній справі 
та домашньому господарстві.

Інформація
по замовленню

Інформація
по замовленню

ЗРОБИ  САМ

Зміцнена
конструкція

Інструмент
ювеліра

83. Набір прохідної ізолюючої втулки

Втулки використовуються для ремонту брезенту, 
тентів, накриття басейну і т.д.
Вони доступні як набір, що містить:

Втулки виготовлені із міді, що відвертає появу іржі. 
Пробійник з отвором та блок точні для додаткової 
надійності в роботі.
Є можливість заміни втулок.

Інформація по замовленню

AVL/CP-02

AVL/CP-01

Лідер продажу


