
447 HPP

E
nostavna nastavitev zeva s priti

skom
 n

a 
gu

m
b!

 

Enostavna nastavitev zeva s 
pritiskom na gumb! 

SLO

Fast adjusting of the gap by simply pre
ss

in
g 

th
e 

bu
tt

on
!

ANG

Enostavna nastavitev zeva s 
pritiskom na gumb! 

Univerzalne klešče 
z gumbom so nadgradnja 
klasičnih univerzalnih pretaknjenih 
klešč. Sistem nastavljanja potrebne 
delovne širine čeljusti z gumbom, 
s katerim sprostimo čeljusti, je en-
ostavna in praktična rešitev, ki olajša 
delo uporabnika. S kleščami lahko 
prijemamo kose od najmanjših pa 
vse do širine oz. premera 40 mm  
– delitev zob z 10 stopnjami je 
dovolj fina in s tem primerna za 
nastavitev klešč znotraj omenje-
nega delovnega območja. Klešče 
so v celoti poboljšane, kar skupaj s 
samo konstrukcijo klešč omogoča 
doseganje 50% večjih obremeni-
tev kot jih zahteva ISO standard za 
klasične univerzalne klešče. Dodatno 
vrednost predstavlja ozobljenje 
čeljusti, katerih koti in funkcionalna 
zamaknitev zagotavljajo optimalen 
oprijem predmeta in silo, ki jo mora 
uporabnik pri tem vložiti. Klešče so 
primerne za profesionalno, kot tudi 
vsakdanjo hobi uporabo.

Prednosti: 
 V celoti kaljene v olju

 Zobje induktivno kaljeni

 Hitra nastavitev zeva z enostavnim pritiskom na gumb

 Ozobljenje čeljusti je oblikovano tako, da zagotavlja   
 optimalen oprijem predmeta

 Regulacija odprtine čeljusti v 10 stopnjah

KlešČe univerzalne
z gumbom

Za še večje obremenitve.
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Izdelava: kleščnice so 
utopno kovane iz 
visoko kvalitetnega 

orodnega jekla in 
termično obdelane.

HPP klešče imajo gumb za hitro 
regulacijo zeva čeljusti, kar 
omogoča hitro in natančno 
prilagoditev čeljusti željenemu 
oprijemu obdelovanca.

Delo: klešče zaradi vitke konstruk-
cije omogočajo enoročno delo v 
prostorsko omejenem prostoru.

Ergonomija: ročaji so 
oblikovani tako, da se 
maksimalno prilegajo roki 
s čimer zagotavljajo večjo 
oporo in varnost pri delu.

Ekstremna moč oprijema: zasnova 
in oblika čeljusti klešč kljub vitkim 
linijam omogoča večjo moč oprijema 
obdelovanca, kar ima za posledico 
stabilnost, varnost pri delu in veliko 
efektivnost.

Izdelani so iz dvokomponentnega mate-
riala, ki zmanjšuje zdrs roke med delom in 
tako omogočajo varen, ter efektiven prenos 
moči z roke na čeljusti klešč.

  L A max 0   
620421 240 9 40 390 1 

447 HPP Klešče univerzalne, z gumbom447 HPP Klešče univerzalne, z gumbom

•	 material:	krom	vanadij
•	 v	celoti	kaljene	v	olju
•	 zobje	induktivno	kaljeni
•	 površinska	zaščita:	fosfatirane
•	 hitra	nastavitev	zeva	z	enostavnim	
pritiskom	na	gumb

•	 ozobljenje	čeljusti	je	oblikovano	tako,	da	
zagotavlja	optimalen	oprijem	predmeta

•	 regulacija	odprtine	čeljusti	v	10	stopnjah
•	 ročaji	izolirani	s	plastično	maso

•	 material:	krom	vanadij
•	 v	celoti	kaljene	v	olju
•	 zobje	induktivno	kaljeni
•	 površinska	zaščita:	kromirane
•	 hitra	nastavitev	zeva	z	enostavnim	
pritiskom	na	gumb

•	 ozobljenje	čeljusti	je	oblikovano	tako,	da	
zagotavlja	optimalen	oprijem	predmeta

•	 regulacija	odprtine	čeljusti	v	10	stopnjah
•	 ročaji	izolirani	z	dvo-komponentnimi	tulci
•	 odbrizgan	napis	UNIOR

  L A max 0   
620172 240 9 40 390 1 


