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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.

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.
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Ніким не перевершений чудовий ряд перевірочних косинців із ресорної 
сталі.
Дуже корисний для налаштування або перевірки робіт, де потрібна велика 
точність.
Лінійка з твердої ресорної сталі наглухо зафіксована конічними заклепка-
ми на основі, і таким чином забезпечують повну нерухомість. 
І лінійка, і основа, гарантують точність, прямолінійність і паралельність. Ро-
боча кромка лінійок приєднана у нахлист, що додатково збільшує точність.
Жолобок на внутрішній стороні кута допомагає в очищені кута від бруду.

Інформація по замовленню

1. Слюсарний косинець високоточний

Набори

2. Косинці слюсарні

Набори

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Чудовий ряд повсякденних стальних слюсарних косинців.
Ідеальні для щоденної роботи. Також підходять для роботи з задачами
по дереву.
Виготовлені з відбірної загартованої сталі. Мають точний як 
внутрішній, так і зовнішній кут. І лінійка, і основа, гарантують точність, 
прямолінійність і паралельність.
Цей ряд косинців зручний для налагоджування і перевірки верстат-
них механізмів, перевірки столярних косинців або як розмітчика при 
виготовлені місць з’єднання, перевірки лицевої частини або кромки. 
Слюсарні косинці є у наявності як по одинці, так і в наборах у зручних
для зберігання і переноски упаковках.

Інформація по замовленню

Лідер продажу

Лідер продажу
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3. Регульований косинець

Вимірювальний косинець із сталі, сконструйований для 
інструментів і слюсарів-інструментальників по штампам. 
Лінійка косинця регулюється по висоті — це дозволяє його 
використовувати у більшій кількості завдань, ніж косинець
із фіксованою лінійкою. 
Виготовлено з якісної сталі. Мають точний як внутрішній, 
так і зовнішній кут. І лінійка, і основа, гарантують точність, 
прямолінійність і паралельність.
Косинець має прямокутну лінійку і лінійку з кутом у 45°
на одній стороні і з іншої 30°. Регулюються роликом на основі.
Також додається лінійка з позначенням довжиною 100 мм:
з одного боку метрична система у міліметрах, з іншого —
у дюймах.
Використовується кутова лінійка з кутом 30° і 45°.
Використовується прямокутна лінійка.
Кожна одиниця має в комплекті основу, прямокутну лінійку, 
кутову і лінійку з позначенням довжини у різних метричних 
системах.

Інформація по замовленню

4. Набір монолітних косинців

Цей ряд косинців виготовлено з відбірної загартованої сталі. 
Мають точний як внутрішній, так і зовнішній кут. І лінійка,
і основа, гарантують точність, прямолінійність і паралель-
ність. Обидві кромки косинця мають звужену конструкцію.
Цей ряд косинців найчастіше використовується як інспек-
ційний інструмент — для перевірки точності кутів робо-
чих матеріалів і т. д. для метрологічних або загальних 
лабораторій.

Інформація по замовленню

Набори

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ
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5. Набір інструментальних косинців

6. Призми з фіксаторами

7. Призми з фіксаторами без кріплення

Набір включає: один монолітний 150 мм інженерний косинець і один регулюємий 
стальний косинець.
Комбінація з цих двох косинців надає широкі можливості по вимірюванню, 
перевірці, як прямокутним, так і кутовим косинцем.
Найкращий набір для виробників інструменту і штампів.

Це популярна серія V-образних призм. 
Призначені для фіксації циліндрових заготовок при свердлінні, фрезеруванні
і шліфуванні. Виготовлені з якісної сталі, загартовані і відшліфовані. Випускають-
ся пронумерованими парами. Допустима різниця по висоті між підібраними па-
рами в межах 0,015 мм (15 мкм). Паралельність V-образних пазів по відношенню 
до всіх поверхонь в межах 0,025 мм (25 мкм). Кожна пара призм має в комплекті 
пару затисків.

Цей ряд V-образних призм зроблений з найкращої відбірної загартованої сталі.
Випускаються пронумерованими парами. Кожна пара має два 90° кути з різними
розмірами. Обидві призми відшліфовані, забезпечують паралельність і перпен-
дикулярність сторін. 
Ці призми популярні при роботі для безпечного утримання деталі при сверд-
луванні, вальцовці, поліруванні. Призми постачаються з негнучкими, міцними 
фіксаторами.
У наявності є два типи призм: призми із загальними фіксаторами, які кріпляться 
по боках призми і призми з фіксаторами, які кріпляться на лицевій частині призм.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Лідер продажу

Лідер продажу
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8. Призми з фіксаторами з кріпленням

9. Магнітні призми

Призми
із загальними
фіксаторами

Призми з фіксаторами,
які кріпляться на лицевій
частині призм

Призма виготовлена з відбірної загартованої і полірованої сталі.
Покращені властивості цієї призми мають такі особливості 
конструкції:

знаходиться на зовнішній стороні блоку.

блок і не дає йому нахилятися під час свердлувальних, фрезе-
рувальних або шліфувальних операцій.

дозволяють кріплення під кутом так, що можна прикріпити
до планшайби токарного верстата або тримати в магнітному
патроні.

Інформація по замовленню

Призначені для утримання деталей циліндро-
вих або нестандартних форм при гравіюванні, 
шліфуванні, вимірюванні, обробки і перевірки.
Можна використовувати в будь-якому поло-
женні, як вертикально, так і на боці.
Всі поверхні намагнічуються і розмагнічуються 
одночасно, поворотом вимикача з бронзового 
сплаву. Магніт, що відключається, дозволяє 
призмі утримувати і себе, і заготівку на будь-
якій плоскій сталевій поверхні. Конструкція 
вимикача з бронзового сплаву забезпечує 
відсутність перешкод від електромагнітного 
поля. Для робіт, що вимагають дві призми,
є підібрані і промаркіровані пари.

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Паз на кінці 
ходу забезпечує 
правильний
кут відповідно 
основи
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10. Призми з фіксаторами широкого призначення

Технічна інформація

Допустима різниця по висоті між підібраними парами і перпендикулярність пазів
до підставки, в межах 0,008 мм (8 мкм)

Виготовлені з якісної інструментальної сталі, повністю загартованої
до 55...60 HRC. Спеціальна конструкція забезпечує швидкий, точний
і надійний спосіб для утримання заготовок під час їх обробки, шліфування, 
а також для розмітки і перевірочних робіт. Призма може також використо-
вуватися на боці або на торці. Пристрій поставляється в комплекті
з двостороннім відкидним фіксатором, яким можна затискати предмети 
майже будь-якої форми.

Різьбові отвори дозволяють розташувати фіксатор як на кінцях,
так і по центру призми. Кожен пристрій укомплектований базовим блоком, 
двостороннім фіксатором і 2 гвинтами затиску. Також є в підібраних парах 
з 2 блоками, 2 фіксаторами і 4 гвинтами.
Технічна інформація: Призма — прямокутна, паралельна і центрована
в межах 0,008 мм (8 мкм). Підібрані пари в межах 0,005 мм (5 мкм)

11. Призми з кутовим регулюванням

Виконані з повністю загартованої сталі 50..55 HRC.
Ця точна призма з кутовим регулюванням 
необхідна для більшості операцій свердління, 
фрезерування і наладки, де потрібний точний кут 
нахилу оброблюваної деталі.
Діапазон регулювання 0°–60° фіксація положення 
за допомогою гайки в підставці.
Кутова погрішність: ±10'. Перпендикулярність гра-
ней: 0,01 мм(10 мкм)

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Лідер продажу

Лідер продажу
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12. Чавунні призми

Виготовлені з дрібнозернистого чавуну, відшліфовані і оброблені для 
здобуття прямокутності і паралельності. V-подібний паз має кут 90°,  
відцентрований. Призми виготовляються і постачаються пронумеро-
ваними парами, що дуже зручно для утримання крупних заготовок, 
коли немає необхідності в їх затиску. Прямокутність і паралельність 
канавок призми по відношенню до основи: в межах 0,03 мм (30 мкм).

Інформація по замовленню

13. Призми 4-х стронні

Виконані з дрібнозернистого чавуну і відшліфовані. Кожна призма має 
4 V-подібних пази для заготівок різного розміру. Виготовлення і постав-
ка поєднуваними і пронумерованими парами має дуже велике значен-
ня для маркіровки і вибору циліндричних деталей. 
Прямокутність  і  паралельність V-подібних пазів щодо основи у межах 
0,03 мм (30 мкм)

Інформація по замовленню

14. Стійки індикаторні 

Масивна основа виконана зі зносостійкого дрібнозернистого чаву-
ну. Низ основи точно відшліфований і оброблений для забезпечен-
ня плоскості. Прямокутний стіл загартований до 55..60 HRC і відшлі-
фований для високої точности. Наявність канавок на столі 
запобігає прилипанню до нього зразків. Площина робочої поверхні 
має точність до 2 мікрометрів. Індикаторні стійки широко вико-
ристовуються в лабораторіях, як повірочний прилад, а також як 
порівняльний вимірювальний пристрій при серійному виробництві. 
Всі моделі поставляються без індикатора.

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Лідер продажу

Лідер продажу
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15. Стійки індикаторні з круглим столом

Ця лінійка індикаторних стійок з круглим столом мають популяр-
ність при швидкій перевірці розмірів частин продукту.
Масивна основа виконана зі зносостійкого дрібнозернистого чаву-
ну. Низ основи точно відшліфований і оброблений для забезпечен-
ня плоскості. Круглий стіл має діаметр 60 мм і загартований до 55–
60 HRC, відшліфований для високої точності. 
Площина робочої поверхні має точність до 2 мікрометрів. Індикаторні 
стійки широко використовуються в лабораторіях, як повірочний при-
лад, а також як порівняльний вимірювальний пристрій при серійному 
виробництві. Всі моделі постачаються без індикатора.

16. Стійки індикаторні з квадратним столом

Масивна основа виконана зі зносостійкого дрібнозернистого чаву-
ну. Низ основи точно відшліфований і оброблений, для забезпе-
чення плоскості. Прямокутний стіл загартований до 55..60 HRC і 
відшліфований для високої точности. Наявність канавок на столі 
запобігає прилипанню до нього зразків. Площина робочої поверхні 
має точність до 2 мікрометрів. Індикаторні стійки широко використову-
ються в лабораторіях, як повірочний прилад, а також як порівняльний 
вимірювальний пристрій при серійному виробництві. Всі моделі постав-
ляються без індикатора.

Інформація по замовленню

17. Мікрометр 

Пристрій для точного і швидкого вимірювання.
Основа виконана зі зносостійкого дрібнозернистого чавуну. При-
жимна частина пристрою виконана з алюмінію, щоб уникнути по-
шкодження деталей.
Деталі закріплюються одним єдиним болтом, що надає можливість 
швидко відсортовувати деталі по розмірах.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Лідер продажу
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18. Мала магнітна стійка

Цей ряд портативних магнітних стійок забезпечує простий і недорогий спосіб 
для утримування індикаторів на будь-якій плоскій залізній поверхні. Щоб 
активізувати легко підніміть основу. Доступно з або без корекційної кнопки.

Інформація по замовленню

19. Магнітна індикаторна стійка середня

Цей ряд магнітних стійок придатний для легких або середніх задач, які по-
требують магнітну тягу до 20 кг. Для комфортного використання мають кноп-
ку Вкл/Викл. Повинні стояти на залізній основі. Можуть встановлюватися на 
горизонтальній та вертикальній поверхні. Доступно з або без корекційної кноп-
ки. Всі моделі поставляються без індикатора.

Інформація по замовленню

20. Магнітна індикаторна стійка велика

Цю магнітну стійку з потужним магнітом можна встановлювати на 
будь-яку металеву поверхню. Придатна для робіт, які потребують 
магнітної тяги до 60 кг.
Для установки можна використовувати опорну поверхню і одну 
бокову сторону. V-подібний паз основи полегшує контакт з дета-
лями, що мають нерівні поверхні. Основа виконана у привабли-
вому сірому кольорі, опора і утримувач вимірювального приладу 
хромовані.
Унікальний дизайн дозволяє виставляти індикатор у будь-яке по-
ложення. Легко  регулюється.
Всі моделі поставляються без індикатора.

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

регулятор

регулятор

магнітні основи 
з 3-ма точними 
поверхнями

кнопка
для
вімкнення

універсальний
утримувач

точні магнітні основи

вмикач
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21. Пружинні кронциркулі 
і вимірювальні циркулі

Призначені для проведення порівняльних вимірювань і передачі 
розмірів на мікрометр, еталонні калібри і т.і. Виготовлені з якісної 
сталі, мають регулювальний гвинт з гайкою для точних установок. 
Штифт шарніра має велику опорну поверхню, що виключає бічні 
відхилення ніжок. Кінці ніжок вимірювального циркуля загартовані 
для підвищення зносостійкості.

22. Пружинні кронциркулі
і вимірювальні циркулі вищої якості

Розроблені для робіт по надійній, точній розмітці і вимірювань. Точність забезпе-
чена виконанням всіх технічних вимог. Ніжки, виготовлені з високоякісної сталі, 
плавно звужуються до кінця. Штифт шарніра має велику поверхню контакту, що 
запобігає відхиленню ніжок. Точно виготовлені гайки мають плавний хід, дозво-
ляючи забезпечувати позиціювання ніжок в заданому розмірі. Загартовані опорні 
точки допомагають знизити зношення. Ніжки виконані в чорній епоксидній обробці, 
всі деталі нікельовані.

23. Кронциркуль
з щільним шарнірним з'єднанням ніжок

Виготовлені з відбірної сталі.
Ніжки поєднані між собою великою гайкою і гвинтом з прокладкою для 
кращого контакту, щоб забезпечити максимально міцне з'єднання.
Розмір визначається довжиною ніг. Їх фактична вимірювальна спромож-
ність на 1/3 більша, ніж розмір ніг.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Лідер продажу

Лідер продажу
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24. Кронциркуль

Виготовлені з відбірної сталі ніжки дуже зносостійкі. 
З внутрішньої сторони ноги є виступ, за допомогою якого 
дуже легко при роботі розташувати циркуль з краю деталі 
і виконувати перевірку або вимірювання.

Інформація по замовленню

25. Рейсмуси

Призначені для виконання розмічальних робіт. Мають круглу, стійку основу з нерухомою 
стійкою. Воронована рисувалка жорстко фіксується в будь-якому положенні на стійці. 
Основа відшліфована по всій поверхні і має привабливу вороновану поверхню. Стійка має 
хромоване покриття.

Інформація по замовленню

26. Універсальні рейсмуси

Базовий інструмент для слюсарів і інструментальників, 
універсальний рейсмус використовується для точно-
го прокреслювання ліній, перенесення вимірювань 
або перевірки поверхонь при контрольних роботах. 
Конструкція включає: 

ристовуватися як точна порівняльна поверхня. 

рейсмус на циліндричних поверхностях. 

вати вісь під будь-яким кутом вище або нижче
за основу, що дозволяє використовувати його
для вимірювання висоти і глибини.

рейсмус напроти краю  плити або Т-подібного вирізу
для лінійної роботи. 

6,35 мм в пружинному утримувачі рисувалки
дозволяє закріпити индикатор з круговою шкалою,
щоб можна було використовувати рейсмус
для перевірки площини, паралелі, висоти, глибини і ін. 

захвату.

вання під час роботи. Кончик рисувалки загартований
до 55-60 HRC (твердість по шкалі Роквелла).
Розміри основи: 55 х 40 мм.

Висота стійки: 175 мм з додатковим шпинделем 100 мм. 
Довжина рисувалки: 75 мм

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

забезпечує
додаткову
стійкість
ніжки

SG/RD-12

SG/RD-16

Лідер продажу

Лідер продажу
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27. Скрайбер

Основний інструмент для розмітки та маркування на мета-
лі, склі, пластику і керамиці.
Наконечники скрайбера загартовані 55-60 HRC і загострені 
для зручності роботи. 
MS/3-ST — 3 змінних загострених наконечника: короткий 
прямий, короткий зігнутий і довгий зігнутий. 
MS/4 — з одним кінцем, для легкого режиму роботи.
MS/MG/6 — твердосплавний наконечник для маркування 
на твердих матеріалах. Постійний магніт на іншому кінці 
для притягання дрібних металевих деталей. 
MS/P/3 — наконечник скрайбера накручується на руко-
ятку і може бути укручений гострим кінцем в корпус по-
рожнистої рукоятки для запобігання розривів тканини, 
коли носиться в кишені. 
MS/ST/9 — односторонній і особливо міцний. 
MSCP/6 — двосторонній. Поєднує загострений наконеч-
ник і наконечник у вигляді стамески.
MS/7 — двосторонній, один прямий загострений наконеч-
ник, інший — загострений і зігнутий під кутом 90°,
що робить його ідеальною для використовування в трудно-
доступных місцях. 
MS/H/8 — двосторонній, особливо міцний, з одним загостре-
ним кінцем, інший кінець зігнутий під кутом 90°. Ідеально 
підходить для складних маркувальних робіт в трудно-
доступных місцях, канавках і ін.

28. Транспортир

Верхня частина транспортира з неіржавіючої сталі має 
шкалу від 0° до 180° в прямому і зворотному напрямі. 
150 мм лінійка має лінії градуювання з одного боку, що 
дозволяє проводити точну установку і визначення кутів. 
Лінійку можна зафіксувати під потрібним кутом за допо-
могою гвинта.

Інформація по замовленню

29. Транспортир з глибиноміром

Дуже зручний інструмент з неіржавіючої сталі з по-
двійним призначенням: може використовуватися або 
для вимірювання кутів, або як пристрій для вимірювання 
глибини отворів або поглиблень за допомогою лінійки з 
шкалою в положенні прямого кута. Лінійка має подвійну 
шкалу — в метричній і дюймовій системі, максимальна 
глибина вимірювання 150 мм.

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Інформація
по замовленню

з круглою головою

з круглою 
головою

з прямокутною головою

з прямокутною 
головою

MS/4

MS/MG/6

MS/3-ST

MS/ST/9 MSCP/6

MS/7

MS/P/3

MS/H/8

Лідер продажу
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30. Транспортир з глибиноміром
з фіксованими кутами

За допомогою цього пристрою можна вимірювати як гли-
бину так і кути. Головку лінійки зроблено зі сталі. Має 
здатність повертатися на 15, 30 та 45°, лінійку також 
можна закріпити в будь-якому з цих положень. Лінійку 
прікріплено до головки і її можна закріпити у будь-якому 
куті чи на будь-якій глибині за допомогою гвинта.

Інформація по замовленню

31. Нутромір

Виготовлено з нержавіючої сталі і має гравійовану шкалу. Точна конічна форма по всій довжині 
є зручною для вимірювання діаметру маленьких отворів. Має як метричну так і дюймову шкалу. 
Ідеальний пристрій для інженерів.

Інформація по замовленню

32. Проволочний тензометр

Зроблений з міцної нержавіючої сталі. Доступний у круглій та 
прямокутній формах. Ці лінійки розроблено для вимірювання 
стальної проволоки, гарячого та холодного скрученого листового 
металу, а також для вимірювання калібрів від 0 до 36. круглі тензо-
метри маюті метричну шкалу з одного боку і шкалу для вимірювання 
отворів з іншого. А трикутні тензометри мають і те і інше з одного 
боку.

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Лідер продажу
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33. Лінійка для нарізання різьби

Виготовлено з ущільненої нержавіючої сталі, вся поверхня пристрою 
відшліфована. Використовується для вимірювання кута під час нарізання 
різьби.
Кут під яким слід нарізати різьбу вимірюється за допомогою V-подібного от-
вору на пристрої.

Інформація по замовленню

34. Лінійка для спірального свердління

Виготовлено з ущільненої нержавіючої сталі, вся поверхня пристрою від-
шліфована. Використовується для вимірювання кутів до 118° та отворів 
діаметром до 50 мм.

Інформація по замовленню

35. Центровий калібр

Виготовлені з нержавіючої сталі ці маленькі пласкі калібри мають 
кути 55° та 60°. Незамінний при шліфуванні та нарізанні різьби. 
Використовується для вимірювання глибини різьби.

Інформація по замовленню

36. Комплект інструментів інженера

Комплект якісних інструментів необхідний для токарних та суміжних 
професій, а також для слюсарних та загальних спеціальностей. 
Інструмент зібраний в спеціально розроблений зносостійкий футляр 
з відділеннями для зручного зберігання інструменту.

Інформація по замовленню

ETS/1

ETS/2

03600

03601

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ
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37. Сталеві паралелі

Зроблені з високоякісної сталі та відшліфовані по всій 
поверхні. Незамінний пристрій для перевірки вимірів, 
орієнтирів (планувань), та при установочних роботах. Всі 
паралелі поставляються у зручних дерев’яних коробках. 
Існує три категорії продукту:

Категорія А — паралелі з постійною довжиною та товщи-
ною, але змінною висотою.

Категорія В —  паралелі з постійною довжиною, але змін 
ною висотою та товщиною.

Категорія С — паралелі зі змінною довжиною висотою та 
товщиною.

Інформація по замовленню категорії B

Інформація по замовленню категорії A

Інформація по замовленню категорії C

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Сталеві паралелі 
метричні

Сталеві паралелі 
емпіричні

Лідер продажу
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38. Плити розмічальні

Вироблені з високоякісного чавуну, мають плиту значної товщини та 
ребра жорсткості на нижній стороні, що надає високої жорсткості при 
мінімальних відхиленнях.
Поверхня плити шабрена, що дозволяє проводити контрольні операції.
Високій ступінь пласкості та якості робить їх ідеальними базами для
 встановлення механічних, електронних та оптичних систем вимірю-
вання.

Інформація по замовленню —

SFP/200-200-50
SFP/250-250-50
SFP/300-300-55
SFP/400-400-55
SFP/450-450-65
SFP/300-200-50
SFP/400-300-50
SFP/500-400-50
SFP/600-400-50
SFP/450-300-50
SFP/600-450-65
SFP/600-600-85

200
250
300
400
450
300
300
400
400
450
600
600

200
250
300
400
450
200
400
500
600
300
450
600

50
50
55
55
65
50
50
50
50
50
65
85

02600
02601
02603
02605
02607
02602
02604
02608
02609
02606
02610
02611

№ каталогу №
замовлення

Довжина Ширина Загальна висота

мм мм мм

40. Мультиплікований фотошаблон

39. Ручні шабери

Використовується для точного шліфування, як перевірочний 
косинець та як точна паралель. Завдяки своїм розмірам, ша-
блон використовуєтьсмя для роботи з маленькими деталями, 
а наявність 24-ох  отворів допомогає закріпити деталь під точ-
ним кутом. Незамінний пристрій для вимірювання паралельності, 
рівності та прямокутності.

Інформація по замовленню

Необхідні для кінцевої доводки та видалення нерівностей на 
оброблених поверхнях.
Виготовлені з високоякісної сталі, загартовані та відпущені 
для підвищеної міцності. Шабери мають круглу дерев’яну 
рукоятку для зручного захвату під час роботи.

Інформація по замовленню

ES/F-4
ES/HR-4
ES/T-4
ES/F-6
ES/HR-6
ES/T-6
ES/F-8
ES/HR-8
ES/T-8

100
100
100
150
150
150
200
200
200

14600
14601
14602
14603
14604
14605
14606
14607
14608

№ каталогу Тип№
замовлення

Розмір

мм

плаский

плаский

плаский

напівкруглий

напівкруглий

напівкруглий

тригранний

тригранний

тригранний

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ
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41. Косинець зі щілинами

Виготовлений з мілкозернистого чавуну, має отвори для закріплення де-
талей при установчих роботах, тощо. Доступні у двох видах:
1 — з відкритим кінцем — всі кінці та сторони проточено, а зовнішні сто-
рони відшліфовано.
2 — з затягнутим кінцем — відшліфовано дві сторони та два кінці.

Інформація по замовленню

42. Паралельні струбцини

Виготовлені зі сталі, мають загартовану робочу поверхню. 
Всі моделі оснащені пружинним тримачем, стопорне кільце 
тримача фіксує рухому губку під час регулювання відстані. 
Кінці губок закруглені, для фіксації заготовок, що мають 
закруглення. Призначені для утримання заготовок при 
нарізанні різьби, свердлінні та різних робіт по збірці з макси-
мальними зусиллями затискання та жорсткості. 

Інформація по замовленню

43. Набір змінних наконечників
для індикатора

Набір призначений для фіксації та бистрої заміни вимірювальних 
наконечників індикатора чи іншого вимірювального приладдя. 
Складається з цангового тримача та 4 наконечників різної форми. 
Змінні наконечники можуть бути зафіксовані в цанговому тримачу 
шарового рухомого з’єднання, що дозволяє проводити на лашту-
вання в нахиленому положенні.

Інформація по замовленню

WCF/WZ-6 03520

№ каталогу Опис
№

каталогу

Набір змінних наконеч-
ників для індикатора

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Відкритий кінець Затягнутий кінець

Лідер продажу
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44. Шукач кінців та шукач центру

Шукач кінців та шукач центру — пристрої, що заощаджують час при контурному свердлінні та при роботі на фрезеруваль-
них станках. Виготовлені з відшліфованої сталі, діаметр та центричність відкалібровано з можливою похибкою у 5 мікрон.

Як користуватися шукачем кінців:
1) закріпіть шукач у зажімному пристрої;
2) поверніть стіл так, щоб був контакт між рухомим кінцем і деталлю;
3) тіло шукача зсунеться до краю;
4) злегка регулюючи стіл, шукач буде рухатись з притаманним коливанням, зупиніть регулювання та злегка відсуньте стіл 
назад, щоб повернути шукач до концентричності;
5) центр шукача буде знаходитись точно посередині половини діаметру між ним та деталлю.

Як користуватися шукачем центру:
1) щоб встановити точки центру використовуйте олівець або лінійку, рухаючись від центру зберігаючи концентричність;
2) кінцівка шукача опиниться в центральній точці так, щоб коли інструмент торкнеться деталі встановити його в центрі.

45. Косинець

Незамінний інструмент для інженерів, що пра-
цюють на токарних станках, завдяки тому, що 
дозволяє швидко та легко встановлювати деталі. 
Кінцівку зроблено з пружинної сталі
і відшліфовано.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА МАРКУВАЛЬНІ 
ІНСТРУМЕНТИ

Набір EF/3-4-6-9

Набір EF/1-5-7-8
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46. Перехідні втулки
з Конусом Морзе з лапкою

Виготовлені за DIN 2185. Використовується для 
приєднання інструмента з різними хвостовиками 
Морзе в шпинделі свердлильних станків.
Точність циліндричності і конусності позволяє от-
римати ідеальну фіксацію та мінімальне биття 
ріжучого інструменту. Виготовлені з конструк-
ційної легованої сталі з поверхневим загартуван-
ням (сталь 18ХГ/SAE 8620). Відшліфовані
за всіма поверхнями.

Рівень А — відшліфований та загартований зсе-
редини та зовні .
Перехідний рівень — вироблений з картонної 
сталі, від-
точений зовні та має відмінну фінішну обробку. 
Хвостовик дуже добре загартований.

Інформація по замовленню

2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6

1
1
2
1
2
3
1
2
3
4
2
3
4
5

08420
08421
08423
08422
08424
08426
08432
08425
08427
08429
08433
08428
08430
08431

DSW/2-1
DSW/3-1
DSW/3-2
DSW/4-1
DSW/4-2
DSW/4-3
DSW/5-1
DSW/5-2
DSW/5-3
DSW/5-4
DSW/6-2
DSW/6-3
DSW/6-4
DSW/6-5

08520
08521
08523
08522
08524
08526
08532
08525
08527
08529
08533
08528
08530
08531

DSA/2-1
DSA/3-1
DSA/3-2
DSA/4-1
DSA/4-2
DSA/4-3
DSA/5-1
DSA/5-2
DSA/5-3
DSA/5-4
DSA/6-2
DSA/6-3
DSA/6-4
DSA/6-5

92
99

112
124
124
140
156
156
156
171
218
218
218
218

№ каталогу
Рівень А

Конус Морзе

зовні ммвсередині

Загальна
довжина№ замовлення

Рівень А

№ замовлення
Перехідний

рівень

№ каталогу
Перехідний

рівень

47. Оправки (дорни)
для свердлильного патрона

Призначені для встановлення в шпиндель свердлильного 
чи будь-якого станка з конусом Морзе.
Виготовляється з конструкційної легованої сталі з поверх-
невим загартуванням (сталь 18ХГ/SAE 8620),
всі оправки мають поверхневе загартування до 54.58 HRC 
для підвищеного опору зношенню.
Точне шліфування з мінімальним допуском та биттям до 
0,01 мм (10мкм).

Дорн зі зворотнім конусом

GAT-11
GAT-13
GAT-133
GAT-16
GAT-21
GAT-22
GAT-23
GAT-24
GAT-25
GAT-26
GAT-233
GAT-31
GAT-32
GAT-33
GAT-34
GAT-35
GAT-36
GAT-333
GAT-42
GAT-43
GAT-44
GAT-45
GAT-46
GAT-52
GAT-53
GAT-54

07600
07602
07603
07604
07605
07606
07607
07608
07609
07610
07612
07613
07614
07615
07616
07617
07618
07620
07621
07622
07623
07624
07625
07626
07627
07628

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5

1
3

33
6
1
2
3
4
5
6

33
1
2
3
4
5
6

33
2
3
4
5
6
2
3
4

№ каталогу Конус Морзе Зворотній конус№
замовлення

Інформація по замовленню

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

Лідер продажу
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48. Перехідна втулка
під інструмент з конусом 
Морзе

Перехідна втулка використовуються для 
подовження конічних хвостовиків,
а також як адаптер для конусів Морзе. 
Виготовлена з ущільненої сталі і відшлі-
фована всередині та ззовні.

Інформація по замовленню

Дорн зі звуженим хвостовиком Дорн з різьбою

Дорн гладкий з конусом під шпонку (R-8)

Дорн з гладким перехідником

G-10/M1
G-10/M2
G-12/M1
G-12/M2
G-12/M3
G-16/M1
G-16/M2
G-16/M3
G-16/M4
G-18/M1
G-18/M2
G-18/M3
G-18/M4
G-22/M1
G-22/M2
G-22/M3
G-22/M4
G-24/M3
G-24/M4
G-24/M5

07700
07701
07702
07703
07704
07705
07706
07707
07708
07709
07710
07711
07712
07713
07714
07715
07716
07717
07718
07719

B10
B10
B12
B12
B12
B16
B16
B16
B16
B18
B18
B18
B18
B22
B22
B22
B22
B24
B24
B24

1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5

№ каталогу Конус Морзе№
замовлення

Тип посадки
патрону

GAT/1/3-8-24
GAT/1/1-2-20
GAT/2/3-8-24
GAT/2/5-8-16
GAT/2/1-2-20

07800
07801
07802
07803
07804

1
1
2
2
2

3/8"x24 UNF
1/2"x20 UNF
3/8"x24 UNF
5/8"x16 UNF
1/2"x20 UNF

№ каталогу Конус Морзе Різьба
№

замовлення

DCA/R/1
DCA/R/2
DCA/R/3
DCA/R/33
DCA/R/6
DCA/R/4

07900
07901
07902
07903
07904
07905

1
2
3

33
6
4

R8-1
R8-2
R8-3

R8-33
R8-6
R8-4

№ каталогу Дорн
№

замовлення

ASS/2
ASS/3
ASS/2M
ASS/3M

08000
08001
08002
08003

2
3
2
3

1"
1"

25 mm
25 mm

3/8" BSW
3/8" BSW
M 10
M 10

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

Лідер продажу
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49. Адаптер під конус Морзе

Адаптер використовується як тримач конусів Морзе в пря-
мій установці. Виготовлен з ущільненої сталі і відшліфо-
ван всередині та ззовні.

Інформація по замовленню

50. Клин для виймання хвоста свердла
із шпинделя

51. Обертові центри

Виготовлено з вуглецевої сталі, клини спеціально ущіль-
нено для збільшення опору при зносі. Використовується 
для виймання хвоста свердла зі шпинделя.

Інформація по замовленню

Виробляються з високосортної сталі, мають загартований корпус 
з підвищеною міцністю та жорсткістю. Наконечник прецизійно 
шліфований під кут 60° та загартований до 60...63 HRC. 
Ущільнювач запобігає попаданню охолоджуючої рідини, бруду 
та дрібної стружки до підшипника. Призначений для роботи з 
помірними навантаженнями та невеликими частотами обертів.
Підвищеної міцності: має голкові роликові підшипники, що ре-
гулюються, що сприймають радіальне навантаження та упорні 
шарикові підшипники підвищеної міцності, що призначені для 
осьових навантажень. Підшипники мають передчасний натяг для 
стійкості до осьових навантажень. Рекомендується для викори-
стання до 1500 оборотів за хвилину.
Прецизійні: мають дворядні радіально-упорні шарикові підшипники, 
а також однорядні радіальні шарикові підшипники з глибоким жо-
лобом для вістових та радіальних навантажень. Рекомендується 
для використання до 1000 об/хв.

b
№ каталогу

№
замовлення

DK/0
DK/1-2
DK/0-3
DK/0-4
DK/5-6

08600
08601
08602
08603
08605

Приєднання
після конусу Морзе

MT0
MT1 & MT 2

MT3
MT4

MT5 & MT6

L1 b
мм мм мм мм

L3 s

90
140
190
225
265

18
25
40
40
56

12
20
25
30
35

3
5
7

10
15

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

Підвищеної міцності

Прецизійні

Лідер продажу
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52. Центри, що не обертаються

Вироблені за DIN 806.
Вироблені з високоякісної вуглецевої сталі та має нероз’ємну конструкцію без рухомих частин. Загартовані для підвищеного 
опору зношенню. Твердість робочої кромки 60...63 HRC, ці центри точно відшліфовані та мають биття в межах ±0,0025 мм 
(±2,% мкм). 
Виготовляється двох видів: Повний та Зрізаний. Зрізаний центр може бути цілком з вуглецевої сталі або оснащений твердо-
сплавним наконечником.
Повний центр з швидкорізальної сталі є додатковій наявності. В центрах з наконечниками з вуглецевої/швидкорізальної 
сталі наконечники для максимальної міцності припаяні з високими вимогами по точності. 
Центра з наконечниками із вуглецевої сталі доречно використовувати в тих випадках де, деталь, що оброблюється має 
міцність близьку по міцності центра із вуглецевої сталі. Твердосплавні наконечники мають велику твердість та великий 
термін служби.

Інформація по замовленню

HDLC/1
HDLC/2
HDLC/3
HDLC/4
HDLC/5
HDLC/6

11010
11011
11012
11013
11014
11015

MT1
MT2
MT3
MT4
MT5
MT6

мм мм мм

120
150
175
213
261
347

18
21
24
28
36
56

40
50
60
62
80

100

HDLC/2N
HDLC/3N
HDLC/4N
HDLC/5N

11000
11001
11002
11003

MT2
MT3
MT4
MT5

134
167
202
247

22
30
35
45

40
47
55
70

№ каталогу Конус Морзе
Загальна довжина Діаметр тілаДіаметр точки№

замовлення

Підвищеної міцності

Прецизійні

Інформація по замовленню Повний центр

Інформація по замовленню Зрізаний центр

DCT/1
DCT/2
DCT/3
DCT/4
DCT/5

11100
11101
11102
11103
11104

A

DCTH/1
DCTH/2
DCTH/3
DCTH/4
DCTH/5

80
100
125
160
200

11120
11121
11122
11123
11124

DCC/1
DCC/2
DCC/3
DCC/4
DCC/5

11140
11141
11142
11143
11144

B

12.2
18

24.1
31.6
44.7

MT1
MT2
MT3
MT4
MT5

DCT/1H
DCT/2H
DCT/3H
DCT/4H
DCT/5H

11110
11111
11112
11113
11114

A

DCC/1H
DCC/2H
DCC/3H
DCC/4H
DCC/5H

80
100
125
160
200

11150
11151
11152
11153
11154

B

12.2
18

24.1
31.6
44.7

MT1
MT2
MT3
MT4
MT5

C

мм

22
30
38
50
63

№ каталогу
№

замовлення № каталогу Конус Морзе
№

замовлення

Твердосплавний наконечник Наконечник
з вуглецевої сталі

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

Верх має кут 60°±15°–0°

Лідер продажу
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53. Воротки

54. Воротки з Т-подібною рукояткою

Ідеально підходять для нарізання різьби мітчиків має 
відмінний захват у поєднанні з чутливістю необхідною для 
нарізання різьби в глухих отворах. Пряма конструкція руч-
ки забезпечує велике зусилля при нарізанні різьби вели-
кого розміру.
Виготовляються 2 типів:

Тип А: по DIN 1814
З корпусом оцинкованим під тиском та загартованими 
стальними рукоятками, має виключно міцну конструкцію. 
Хромовані рукоятки з накатаними кінцями забезпечують 
зручний захват без вислизання. Великі частини мають по-
перечний просвердлений отвір на одному кінці для легко-
го закручування з використанням воротка. 

Тип Б: Промислова якість
Виготовляються з якісної сталі, мають міцну конструкцію. 
Стальні губки загартовані та відпущені. Корпус ворот-
ка має вороноване порошкове покриття та привабливі 
хромовані ручки. Рухома рукоятка закруглена з одного 
боку для зручного захвату та контролю

Призначені для утримання мітчиків, розгорток, пристрою 
для видалення зірваних болтів, а також інших невеликих 
ручних інструментів. Все воротки мають рухому Т-подібну 
рукоятку, яка дозволяє використовувати воротки навіть 
важкодоступних місцях. Існують двох типів:

Звичайна Т-подібна рукоятка. Само центруючи загар-
товані стальні губки забезпечують надійний затиск мітчиків, 
розгорток та інших подібних дрібних інструментів. 

З трещіткою. Мають самоцентруючі загартовані стальні 
губки за закруглений кінець патрону, які забезпечують 
надійний затиск мітчиків, розгорток та інших подібних 
дрібних інструментів. Трещітка може бути встановлена на 
ліву та праву сторони або в нейтральне положення.

Інформація по замовленню

160
180
275
375

2 - 5
2 - 6.3

4 - 9
4.9 - 12

M2 - M6
M2 - M8
M5 - M14
M6 - M18

09200
09201
09202
09203

ATWR/D-0
ATWR/D-1
ATWR/D-2
ATWR/D-3

ARWR/1-SPL
ARWR/2-SPL
ARWR/3-SPL
ARWR/44-SPL

09210
09211
09212
09213

125
210
310
400

2.5 - 4
3.15 - 6.3
3.15 - 9.5

5.6 - 16

M3 - M5
M4 - M8
M4 - M14
M7 - M27

№ каталогу
Довжина№

замовлення

Діапазон метритів, що використовуються

розмір хвостовика розмір мітчика

Тип А: по DIN 1814

Тип Б: Промислова якість

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

по DIN 1814 Промислової
якості

Звичайна Т-подібна 
рукоятка

З трещіткою

Лідер продажу
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55. Плашкотримач верстатний

56. Плашкотримачі для круглих плашок

Ідеально підходить для середньої по швидкості нарізки 
різьби, використовується на токарних та фрезерувальних 
станках. Виготовлен з цільної сталі і має чорне оксидне 
шліфування, що захищає від іржі. Основна частина роз-
точена для відводу стружки.

Інформація по замовленню

Виготовлені по DIN 225 використовуються для фіксації 
круглих плашок для нарізання зовнішньої різьби. Мають 
високоміцні гвинти, які надійно фіксують плашку.
Оцинковані литі корпуси зі стальними хромованими 
ручками.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

DS/D/20-5
DS/D/20-7
DS/D/25-9
DS/D/30-11
DS/D/38-14

DS/13-16
DS/0-1
DS/1-5-16
DS/1-1-2
DS/0-2
DS/2-1-2
DS/0-3
DS/3-1-2
DS/0-4

13/16"
1"

1.5/16"
1.1/2"

2"
2.1/2"

3"
3.1/2"

4"

09100
09101
09102
09103
09104

09110
09111
09112
09113
09114
09116
09117
09118
09119

6.1/2"
8.1/4"

10"
12.3/8"
15.3/4"

19"
22.1/2"
29.3/4"

33"

№ каталогу

по DIN 225

Промислова якість

Довжина
№

замовлення
Придатний
до діаметру

20 x 5 мм

20 x 7 мм

25 x 9 мм

30 x 11 мм

38 x 14 мм

200 мм

200 мм

224 мм

280 мм

315 мм

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

по DIN 225

Промислової
якості

Лідер продажу

Лідер продажу
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58. Обертальний різцетримач — американський зразок

Вироблений з високоякісної сталі цей інструмент акуратно відшліфовано. Біти розташовано паралельно і рівно до хвосто-
вика, що дає максимальну підтримку ріжучому краю. Набір гвинтів вироблено з легованої сталі і зміцненими кінцівками 
від зносу. Доступні з прямим хвостовиком, а також хвостовиком справа та зліва. Біти в комплект не входять.

Інформація
по замовленню

57. Набори воротків та плашкотримачів

Набір воротків та плашкотримачів запакований у зручний дерев’яний 
ящик. Комплект включає регулюючи воротки і розгортки чотирьох розмірів, 
воротки з храповим механізмом двох розмірів, плашкотримачів п’яти 
розмірів, для кріплення круглих плашок. Цей набір являється унікальним 
не тільки завдяки його зручності для нарізання різьби, а також для 
спеціальних операцій по нанесенню різьби мітком в важкодоступних місцях.

Інформація по замовленню

10001TDE/ST-2

5/64 - 13/64
5/64 - 1/4

5/32 - 23/64
3/16 - 15/32

2 - 5
2 - 6.3

4 - 9
4.9 - 12

1/16 - 1/4
1/16 - 5/16
3/16 - 9/16

1/4 - 3/4

M2 - M6
M2 - M8
M5 - M14
M6 - M18

M4 - M6
M6 - M10

ARWR/1-SPL
ARWR/2-SPL
ARWR/3-SPL
ARWR/44-SPL

TW/R/1-4
TW/R/5-16

DS/13-16
DS/0-1
DS/1-5-16
DS/1-1-2
DS/0-2

7/64 - 7/32
3/16 - 5/10

13/16"
1"

1.5/16"
1.1/2"

2"

2.6 - 5.5
4.6 - 8

5/32 - 1/4
1/4 - 5/16

№ каталогу

Розміри
№

замовлення Набір включає приєднання
дюйми мм дюйми мм

під різьбу

Воротки та розгортки, що регулюються

Воротки з храповим механізмом

Плашкотримачи (розмір плашки)

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

З прямим 
хвостовиком

З хвостовиком 
справа

З хвостовиком 
зліва
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60. Різцетримач 

Виготовлений з високоякісної сталі і повністю відшліфований. Різцетримач підтримує лезо по всій довжині, що запобігає 
його поломці. За допомогою закріпного механізму можна надійно закріпити лезо і швидко встановити на потрібну довжину. 
Спеціально розроблений зажим розподіляє тиск вниз та по сторонах, тим самим надаючи стійкість. Доступний з прямим 
хвостовиком, а також хвостовиком спарва та зліва. Постачається з ключем, але без леза.

Інформація по замовленню

59. Обертальний різцетримач

Виготовлені зі сталі ці інструменти розроблено для того, 
щоб надати правильного положення вставному різцю. 
Вставний різець можна надійно закріпити як вниз так і в 
сторони. Доступний з прямим хвостовиком, а також хво-
стовиком справа та зліва. Кожен інструмент має шести-
гранний ключ. Постачається без вставних різців.

Інформація по замовленню

61. Тримач для відрізання

Тримач для відрізання виготовлено з цільної 
конструкції і лезо закріплюється в ньому простим 
гвинтом. Його можна використовувати як прямий 
так і як роздвижний різцетримач, при цьому лезо 
розташоване так щоб надати рівного зрізу з обох 
сторін. Постачається без леза.

Інформація по замовленню

PT/1

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

З прямим 
хвостовиком

З хвостовиком 
справа

З хвостовиком 
зліва

Прямий Лівий Правий

WL

D
H
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62. Накатний пристрій

Доступний в трьох видах: 

Накатний пристрій на три пари — рухома головка закріплена 
справа та зліва гвинтами. Можна використовувати три накатних 
калібри без зміни інструмента.
Накатний пристрій на одну пару — два накатних пристрої підхо-
дять для маленьких деталей, він має саморегулюючу головку — 
накат сам знаходить центр деталі.
Накатний пристрій з одним накатом — підходить для не важких 
робіт.

Інформація по замовленню

63. Тримач однозубої фрези

Розроблено зі сталі, підходить для свердління отворів. Кут 
дозволяє зробити максимальну ширину діаметру з мінімальним 
викидом інструменту. Може свердлити поверхню товщиною до 
15 см. Постачається без різців.

Інформація по замовленню

4/37.212/11/HCF

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

Накатний пристрій 
з 1 накатом

Накатний пристрій 
на 1 пару

Накатний пристрій 
на 3 пари
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64. Інструмент для зняття задирок

Розроблено з швидкоріжучої сталі, може робити зенковку та зняття 
задирок під кутом 82° та 90°. Має чітко відшліфовану головку. Пе-
ревага одного леза в тому, що воно швидко видаляє ошурки. Лезо 
можна наточити за допомогою маленького шліфувального колеса.

Інформація по замовленню

65. Шпиндель з дисковою плитою

Виготовлений с якісної сталі і оброблений киснем від ржавіння. Його 
можна легко встановити в зажимний патрон. Рівне шліфування 
кінців забезпечує те, що установочний гвинт надійно закріплює 
шпиндель. Пружинний механізм здатен приєднувати дискові леза 
діаметром від 1.25 до 2.5 см. Поставляється з шестигранним клю-
чем.

Інформація по замовленню

66. Цанговий зажимний патрон

67. Цанги

Цанговий зажимний патрон використовується для зажиму ма-
леньких свердл. Постачається з трьома замінними патронами 
для зажиму свердл різного розміру.

Інформація по замовленню

Використовують для утримання мітчиків, свердел, розгорток, шаберів, дроту, надфілів і т.п. Виробляться 3 типів:

Цанги годинникові — звичайні
Мають спеціальні губки з інструментальної сталі, що забезпечують міцний захват. Циліндричний хвостовик рукоятки 
дозволяє зручно затискати їх у патроні. Наскрізний отвір в рукоятці дозволяє утримувати дроти будь-якої довжини чи 
діаметру до повного розміру інструменту. Постачаються окремо чи в комплектах по 4 шт.

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ
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Професійні годинникові цанги
Мають виготовлену із загартованої сталі цангу, протилежний 
кінець має головку, що більш вільно обертається. Підходять 
для робіт по моделюванню та в ювелірній справі для утри-
мання маленьких свердел, мініатюрних інструментів і т.п.

Годинникові цанги — двосторонні
Мають цанги з обох боків. Патрон с однієї сторони може утри-
мувати заготовку чи інструмент діаметром від 0 до 0,08 мм
та від 2,5 до 3,2 мм. Патрон з іншої сторони може утри-
мувати заготовку діаметром від 0,8 до 1,6 мм та від 1,6 до 
2,5 мм.

68. Ручні розгортки, що регулюються

Діапазон розгорток дозволяє обробляти отвори діаметром від 9,5 до 56,35 мм для використання на сталі та кольорових 
металах. Леза розгорток виготовлені з швидкорізної сталі, загартованої до 60...64 HRC, з наступним загостренням.
Кожна розгортка має західну фаску на передньому кінці шириною 0,1 – 0,5 мм у відповідності до своїх розмірів, що до-
помагає швидкому початку операції.
Розгортки регулюються ослабленням однієї регулюючої гайки та затягуванням іншої. 
Використання розгорток:
1. Знімайте тільки невеликий шар металу приблизно 0,05 мм за проходження.
2. Найкраще зробити 2 проходження ніж одне велике, т. я. велике зняття металу може деформувати розгортку. 
3. При різанні м’якого матеріалу гонінгуйте ріжучу кромку. 

Інформація по замовленню

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

Інформація по замовленню

Цанги звичайні

Цанги професійні

Цанги двосторонні
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69. Різці та леза

Прямокутні різці та леза доступні у двох 
класах:

Клас А з кобальтової сталі — швидко-
різна сталь з 5% кобальту. Підходить для 
роботи з твердими речовинами та для 
важких робіт. Додавання кобальту робить 
інструмент міцнішим. Використовуються 
в токарних станках, строгальщиках та 
фрезерувальних станках.

Клас В зі швидкоріжучої сталі — вико-
ристовується для роботи з м’якою сталлю 
та різними сплавами зі сталлю.

70. Ролики для накатки

Виготовлені з швидкоріжучої сталі і зміцнені ці ро-
лики роблять ідеальні маленькі зубці. Вони ідеально 
закруглені з обох сторін, щоб забезпечити роботу без 
задирок. Накатка вліво робиться за допомогою накат-
ного ролика вправу сторону і навпаки. Діамантова на-
катка досягається використанням двох видів роликів 
одночасно.

Таблиця розмірів

Інформація по замовленню

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ
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Закінчення таблиціІнформація по замовленню

71. Пристрій для правки шліфувальних кругів

Цей пристрій використовується для правки, заточки та усунення лаку з абра-
зивних роликів. Ручку зроблено з чавуну, що додає інструменту ергономічності. 
Різак має зірковидні наточені зубці, що ідеально чистять поверхню.

Інформація по замовленню

72. Набори розточувальних різців

Виготовляються зі швидкорізної сталі з 5% добавкою кобальту. Мають 
твердість до 63...66 HRC. Шліфований хвостовик. Для збільшення міцності, 
жорсткості та зниження вібрації тіло різця має конусність.
Різці призначені для розточування отворів різних розмірів, в розточувальній 
державці токарного станку чи у свердлильному патроні на фрезерному стан-
ку. Мають циліндричний хвостовик стандартного розміру для стандартних 
різцетримачів та розточувальних головок.

Інформація по замовленню

CBB/3-8/1-13-16
CBB/3-8/2-3-16
CBB/3-8/0-2
CBB/3-8/2-1-2
CBB/3-8/2-3-16/SPL
CBB/3-8/2-13-16
CBB/3-8/2-3-8
CBB/3-8/3-1-8
CBB/1-2/2-1-8
CBB/1-2/2-5-8
CBB/1-2/2-5-16
CBB/1-2/2-15-16
CBB/1-2/2-1-2
CBB/1-2/3-1-4
CBB/1-2/2-11-16
CBB/1-2/3-9-16
CBB/1-2/2-7-8
CBB/1-2/3-7-8
CBB/5-8/2-5-8
CBB/5-8/3-3-8

3/16
3/16
1/4
1/4

5/16
5/16
3/8
3/8
1/4
1/4

5/16
5/16
3/8
3/8

7/16
7/16
1/2
1/2
3/8
3/8

9/16
15/16

3/4
1.1/4
15/16
1.9/16
1.1/8
1.7/8

3/4
1.1/4
15/16
1.9/16
1.1/8
1.7/8

1.5/16
2.3/16
1.1/2
2.1/2
1.1/8
1.7/8

1.13/16
2.3/16

2
2.1/2

2.3/16
2.13/16

2.3/8
3.1/8
2.1/8
2.5/8

2.5/16
2.15/16

2.1/2
3.1/4

2.11/16
3.9/16
2.7/8
3.7/8
2.5/8
3.3/8

13500
13501
13502
13503
13504
13505
13506
13507
13509
13510
13511
13512
13513
13514
13515
13516
13517
13518
13520
13521

3/8"

1/2"

5/8"

№ каталогу

Мін. отвір Загальна
довжина

Глибина
отвору№

замовлення
Діаметр
стержня

дюйми дюйми дюйми

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ
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73. Бурильна штанга

Виготовлено зі сталі та акуратно відшліфовано. Штан-
ги з’єднують просвердлені отвори, що поєднуються з 
стандартною швидкоріжучою сталлю та карбідними 
різцями. Набір дво- або однокінцевих штанг постав-
ляються з або без тримача. Також поставляються з 
шестигранним ключем, але без різців.

74. Прямокутний тримач
для бурильних штанг

Вироблений зі сталі, ідеально підходить для утриман-
ня стандартних круглих бурильних штанг. 

Інформація по замовленню

CBB/5-8/2-13-16
CBB/5-8/3-11-16
CBB/5-8/0-3
CBB/5-8/0-4
CBB/5-8/3-3-16
CBB/5-8/4-5-16
CBB/5-8/3-3-8/SPL
CBB/5-8/4-5-8
CBB/3-4/2-7-8
CBB/3-4/3-5-8
CBB/3-4/3-1-16
CBB/3-4/3-15-16
CBB/3-4/3-1-4
CBB/3-4/4-1-4
CBB/3-4/3-7-16
CBB/3-4/4-9-16
CBB/3-4/3-5-8/SPL
CBB/3-4/4-7-8
CBB/3-4/3-13-16
CBB/3-4/5-3-16
CBB/3-4/0-4
CBB/3-4/5-1-2
CBB/3-8/8-ST

CBB/1-2/10-ST

CBB/5-8/10-ST

CBB/3-4/14-ST

7/16
7/16
1/2
1/2

9/16
9/16
5/8
5/8
3/8
3/8

7/16
7/16
1/2
1/2

9/16
9/16
5/8
5/8

11/16
11/16

3/4
3/4

1.5/16
2.3/16
1.1/2
2.1/2

1.11/16
2.13/16

1.7/8
3.1/8
1.1/8
1.7/8

1.5/16
2.3/16
1.1/2
2.1/2

1.11/16
2.13/16

1.7/8
3.1/8

2.1/16
3.7/16
2.1/4
3.3/4

2.13/16
3.11/16

3
4

3.3/16
4.5/16
3.3/8
4.5/8
2.7/8
3.5/8

3.1/16
3.15/16

3.1/4
4.1/4

3.7/16
4.9/16
3.5/8
4.7/8

3.13/16
5.3/16

4
5.1/2

13522
13523
13524
13525
13526
13527
13528
13529
13531
13532
13533
13534
13535
13536
13537
13538
13539
13540
13541
13542
13543
13544
13508

13519

13530

13545

3/4"

8 шт. розточувальних різців діаметром стержня 3/8” в дерев’яному 
блоці
10 шт. розточувальних різців діаметром стержня 1/2” в дерев’яному 
блоці
10 шт. розточувальних різців діаметром стержня 5/8” в дерев’яному 
блоці
14 шт. розточувальних різців діаметром стержня 3/4” в дерев’яному 
блоці

75. Різцетримач
для розточки різців

Виготовлений зі сталі, механічно оброблений та по-
пущений. Використовується в тих роботах, де потрібен 
великий та довгий тримач, щоб підтримати штангу.

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

Лідер продажу
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76. Хомутик токарного верстату

Виготовлено з високоміцного та еластичного чавуну. Використову-
ються для міцного закріплення деталей. Поєднується з поводковим 
патроном, як направляюча деталі під час обертання її між центрами. 
V-образний паз допомагає закріпити круглі деталі.

Інформація по замовленню

3/8 x 7/8 x 5.3/8

77. Ключ для токарного патрону

Виготовлено з легованої сталі та зміцнено. Доступні в метричній та 
імпіричних системах виміру.

Інформація по замовленню

Інформація по замовленню

78. Опори, що регулюються

Виготовлені з високоякісної литої сталі. Опора має діапазон ходу 
по висоті 25 мм, шнек, що регулюється та похилу головку, що 
обертається.
Вантажопідйомність приблизно 450 кг.

Інформація по замовленню

ПРОМИСЛОВІ  ІНСТРУМЕНТИ

Доступний двох типів: 
прямий та зігнутий
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79. Сталеві лещата

Вироблені зі сталі, ці лещата зміцнено та попущено, 
щоб забезпечити їх стабільність та надійність. Вся 
поверхня рівно відшліфована. Рухома частина трош-
ки вужча за нерухому. Завдяки їх точності ці лещата 
використовують в фрезерувальних, шліфувальних та 
гравіювальних станках. Доступні в двох видах:

Безгвинтовий тип — швидковстановлюєма насічка 
дозволяє тискам швидко закріпитись у будь-якому 
положенні за допомогою шестигранного ключа, що 
є у комплекті.
V-образні пази в рухомій частині допомогають 
закріпити круглі деталі. Ці лещата підходять для 
ерозійних робіт.

Інформація по замовленню

80. Лещата синусні, високоточні

Виготовляються з якісної інструментальної сталі, 
загартовані (55...60 HRC) і опущені, а також 
встановлені на прецизійно відшліфовану опорну 
основу. Всі поверхні тисків відшліфовані для отри-
мання підвищеної точності. Мінімальний кутовий 
шаг в 5 мм дозволяє з легкістю встановлювати 
навіть найбільш маленькі кути нахилу, використо-
вуючи стандартні вимірювальні плитки.

Виробляються двох видів: з гвинтом, без гвинта.

Інформація по замовленню

SNV/6
SNV/150
SNV/7
SNV/175

7.3/32" x 2.3/4" x 3.11/32"
180 x 70 x 85 мм

8" x 2.3/4" x 3.17/32"
200 x 70 x 90 мм

2.3/4"
70 мм
2.3/4"

70 мм

3.3/4"
95 мм

3"
75 мм

1.9/16"
40 мм
1.9/16"
40 мм

0.2"
5 мм

0.2"
5"

6"
150 мм

7"
175 мм

5.250
5.250
7.00
7.00

35215
35210
35216
35211

№ каталогу Розмір
№

замовлення
Ширина

губок
Розхо-
дження

Глибина
губок

Нахил
шаг

Вага,
кг

Дистанція
від центру
до центру

Гвинтовий тип — лещата закріплюються за допомогою гвинто-
вого шпинделя. Шпиндель рухається по спеціально розроблено-
му металевому соплу, що зменшує знос тисків.

ТОЧНІ  ЛЕЩАТА

Гвинтові лещата

Безгвинтові лещата

Лідер продажу
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81. Лещата верстатні 2-х осьові, високоточні

Вироблені з дрібнозернистого, високоміцного, загартованого ливарного чавуну.
Призначені для обробки деталей під різними кутами. Кут нахилу виставляється по шкалі, діапазон кутів нахилу 0-90°,
поворотна основа зі шкалою на 360°.
Ергономічний дизайн стальної рукоятки з підпружиненим фіксатором.
Велика зона контакту притискних елементів з рухомими направляючими, забезпечує міцність та жорсткість тискам 
з надійною фіксацією під необхідним кутом повороту та нахилу. 
Опорна поверхня має паз та прорізи для фіксації на столі верстата.
Площина опорної поверхні в межах 0,03 мм (30 мкм).
Загартовані (52...58 HRC) та відшліфовані губки із інструментальної сталі з паралельністю в межах 0,03 мм (30 мкм).

Інформація
по замовленню

AMV/SP-50

AMV/SP-75

AMV/SP-100

AMV/SP-125

AMV/SP-150

мм мм мм

50

75

100

125

150

кг

50

75

100

125

150

25

34

38

45

45

3.500

9.350

17.000

29.450

42.800

35000

35001

35002

35003

35004

№ каталогу
Ширина губок Розходження Глибина губок Вага

кожного№
замовлення

ТОЧНІ  ЛЕЩАТА

Синусні
гвинтові лещата

Синусні
безгвинтові лещата

Паралельні губки загартовані

Забезпечує
прямий кут
з обох сторін

Точна основа, 
що обертається

Система фіксування корпусу 
в необхідному положенні

Лідер продажу
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82. Лещата верстатні 3-хосьові, високоточні

Виготовлені з дрібнозернистого високоміцного загартованого ливарного чавуну. Призначені для обробки деталей під 
різники кутами. Кут нахилу виставляється по шкалі. Діапазон куту нахилу ±45° та 0-90°, поворотна основа зі шкалою на 
360°. Ергономічний дизайн стальної рукоятки з підпружиненим фіксатором.
Велика зона контакту притискних елементів з рухомими направляючими.

Інформація по замовленню

TLT/SP-50

TLT/SP-75

TLT/SP-100

TLT/SP-125

TLT/SP-150

мм мм мм

50

75

100

125

150

кг

50

75

100

125

150

25

34

38

45

45

4.000

10.700

20.500

36.000

54.000

35020

35021

35022

35026

35027

№ каталогу
Ширина губок Розходження Глибина губок Вага№

замовлення

83. Лещата верстатні універсальні, високоточні

Найбільш рухомі з усіх станкових тисків зі всіма ступенями рухомості універсальні лещата дозволяють встановлювати де-
таль, що оброблюється під будь-яким кутом.
Низька конструкція використана для найбільш складних шліфувальних робіт. Лещата мають одну фіксовану горизонтальну 
вісь, яка дозволяє нахиляти деталь, що оброблюється під будь-яким кутом.
Шкала повороту на 360° дозволяє проводити будь-яке обертання вздовж вертикальної вісі. Третя похила поверхня з рухо-
мою віссю призначена для встановлення у 3D-площині.
Вироблені зі щільного високо ковкого загартованого вторинного чавуну з повністю прогартованими та матовими оброб-
леними стальними губками, мають високоякісну поліхроматичну обробку. Ергономічний дизайн всіх стальних рукояток 
дозволяє виконувати операції без будь – яких зусиль. Поворотна рукоятка з пружинним фіксатором забезпечує впевнений 
захват.
Профрезерований паз основи тисків дозволяє правильно направлять їх до станку, використовуючи прямокутно розташовані 
гайки. Пази під затискні болти дозволяють фіксувати лещата на робочому столі.

Інформація по замовленню

UV/SP-50

UV/SP-100

50

100

50

100

25

38

3.500

13.400

35030

35031

мм мм мм кг
№ каталогу

Ширина губок Розходження Глибина губок Вага№
замовлення

ТОЧНІ  ЛЕЩАТА

Паралельні губки загартовані

Забезпечує
прямий кут
з обох сторін

Точна основа, 
що обертається

Система фіксування корпусу 
в необхідному положенні

Лідер продажу

Лідер продажу
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Фрезерні лещата, окрім використання для фрезерних операцій, за-
стосовуються в координатно-розточувальних станках, при шліфуванні 
та профілюванні.
Виготовляється з дрібнозернистого, загартованого ливарного чаву-
ну. Корпус тисків має високоякісне металізоване покриття, стійке до 
подряпин та корозії. Губки тисків виготовлені із загартованої сталі ті 
відшліфовані, що дозволяє фіксувати заготовку строго перпендику-
лярно.
Велика зона контакту притискних елементів з рухомими направ-
ляючи и забезпечує міцність та жорсткість тискам з надійною 
фіксацією з необхідним кутом повороту. Паз в основі тисків 
допомагає в точному розміщенні тисків на столі станку з вико-
ристанням квадратних установочних гайок. Фіксуючі прорізи до-
зволяють закріпити лещата на столі станку. Загартований (52...
58 HRC) і відшліфовані губки з інструментальної сталі з паралельністю 
в межах 0,03 мм (30 мкм). Шліфована опорна поверхня. Площинність 
в межах 0,03 мм (30 мкм).

84. Лещата фрезерні (поворотні), високоточні

Призначені для точного автоматичного центрування, для випадків, 
де одні й ти ж самі операції виконуються на деталях різного розміру. 
Особливий дизайн дозволяє проводити точні на лаштування для 
робіт, що мають тільки один налагоджувальний параметр станка. 
Виготовлені з щільного високо ковкого загартованого чавуну, з 
повністю загартованими матовими обробленими стальними губ-
ками, мають протилежно направлені нитки різьби для швидкого та 
правильного центрування. Деталь, що оброблюється автоматично 
встановлюється по центру обертання вигнутої рукоятки.
Шкала оберту на 360 градусів дозволяє проводити обер-
тання вздовж вертикальної вісі. Про фрезерований паз основної 
конструкції тисків дозволяє правильно направляти їх на станку. Пази 
під затискні болти дозволяють фіксувати лещата на робочому столі.

Інформація по замовленню

MMV/SP-50

MMV/SP-100

MMV/SP-150

50

100

150

50

100

100

25

38

45

3.500

17.400

38.800

35010

35011

35012

мм мм мм кг
№ каталогу

Ширина губок Розходження Глибина губок Вага№
замовлення

85. Лещата станкові, самоцентрувальні, 
високоточні

ТОЧНІ  ЛЕЩАТА

Паралельні
загартовані губки

Паралельні
загартовані губки

Точне маркування 
від 0° до 90°

Основа,
що обертається

Пласка основа, 
що обертається

Пласка основа, 
що обертається

Стержень
швидкої дії

Шкала,
що обертається

Лідер продажу
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Лещата компанії GROZ поставляються в комплекті із загартованими і 
відшліфованими губками із інструментальної сталі. Змінні губки тисків по-
ставляються як запасні деталі і легко встановлюються на лещата. При 
повторній зборці губки можуть потребувати шліфовки верхньої поверхні для 
повного спів падання площин.
Компанія GROZ також пропонує спеціальні пари губок, одна з губок з 
вертикальними та горизонтальними V-подібними пазами для втриман-
ня циліндричних заготовок. V-подібні пази прецизійно відшліфовані, щоб 
підтримувати високий рівень точності.
Змінні рукоятки. Рукоятка тисків фіксується на гвинті за допомогою 
підпружиненого шарику та може бути легко знята. Через легкість від’єднання, 
вона може бути загублена чи знята. GROZ також пропонує змінні рукоятки, 
які можна легко приєднати до гвинту тисків.

Інформація по замовленню

86. Змінні губки та рукоятки

SCV/SP-100 100 100 14.30035040

мм мм мм кг
№ каталогу

Ширина губок Розходження Глибина губок Вага№
замовлення
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Інформація по замовленню

HND/SP-50

HND/SP-75

HND/SP-100

HND/SP-150

MMV/SP-50

—

MMV/SP-100

MMV/SP-125 &

MMV/SP-150

35080

35081

35082

35083

AMV/SP-50

AMV/SP-75

AMV/SP-100

AMV/SP-125 &

AMV/SP-150

TLT/SP-50

TLT/SP-75

TLT/SP-100

TLT/SP-125 &

TLT/SP-150

UV/SP-50

—

UV/SP-100

—

—

—

—

SCV/SP-100

—

—

JAW/SP-50

JAW/SP-75

JAW/SP-100

JAW/SP-100/SPL

JAW/SP-125

JAW/SP-150

JAW/SP/V/-50

JAW/SP/V/-75

JAW/SP/V/-100

JAW/SP/V/100/SPL

JAW/SP/-125

JAW/SP-150

MMV/SP-50

—

MMV/SP-100

—

—

MMV/SP-150

MMV/SP-50

—

MMV/SP-100

—

—

MMV/SP-150

35060

35061

35062

35063

35064

35065

35070

35071

35072

35073

35074

35075

AMV/SP-50

AMV/SP-75

AMV/SP-100

—

AMV/SP-125

AMV/SP-150

AMV/SP-50

AMV/SP-75

AMV/SP-100

—

AMV/SP-125

AMV/SP-150

TLT/SP-50

TLT/SP-75

TLT/SP-100

—

TLT/SP-125

TLT/SP-150

TLT/SP-50

TLT/SP-75

TLT/SP-100

—

TLT/SP-125

TLT/SP-150

UV/SP-50

—

—

UV/SP-100

—

—

UV/SP-50

—

—

UV/SP-100

—

—

—

—

SCV/SP-100

—

—

—

—

—

SCV/SP-100

—

—

—

№ каталогу

Змінні губки звичайні

Змінні губки з V-подібними пазами

Змінні рукоятки

Тиски фрезерні 
(поворотні),
високоточні

Тиски станкові
2-х осьові,

високоточні

Тиски станкові
3-х осьові,

високоточні

Тиски станкові 
універсальні,
високоточні

Тиски станкові, 
самоцентрувальні,

високоточні

Підходить до серії тисків
№

замовлення

Виготовлені з міцного дрібнозернистого чавуну з прецизійно відшліфованою 
опорною поверхнею, площина в межах 0,020 мм (20мкм). Ці столи най-
краще підходять для високо інтенсивної обробки в трьох площинах 
при фрезеруванні, свердлінні, шліфуванні, формовці та координатному 
розточуванні. Переміщення в трьох площинах дозволяє відрегулювати цей 
стіл під будь-яким необхідним кутом.

87. Універсальні похилі столи, високоточні

Інформація по замовленню

UTT/125-100

UTT/210-150

UTT/250-200

100 x 125 x 25

210 x 150 x 30

250 x 200 x 30

115

150

140

07520

07521

07522

5.600

14.000

26.750

№ каталогу
Розміри Висота Вага

мм мм кг

№
замовлення

ТОЧНІ  ЛЕЩАТА

Основа, що обертається 
на 360°

Т-подібні оброблені пази

V-подібний паз
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Виготовлені з сірого чавуну. Призначені для точних робіт. Ма-
ють шліфовану основу та направляючі для стабільної та точної 
роботи. Горизонтальні та вертикальні V-подібні пази нерухомої 
губки надійно утримують циліндричні заготовки. 
Кріпильні пази основи допомагають швидкому та точному позиці-
онуванню, дозволяють зафіксувати лещата на столі станка.

Призначені для навантажених операцій. Виготовлені з дрібнозернистого ливарного чавуну. Мають шліфовану опор-
ну поверхню та направляючі, для рівного та точного руху губок. Губки загартовані та відшліфовані, на нерухомій губці є 
горизонтальні та вертикальні V-подібні пази для утримання циліндричних заготовок. Міцна конструкція робить ці лещата 
ідеальними навіть для найбільш навантажених операцій: свердління, нарізання різьби та розсвердлювання.

89. Свердлильні лещата — високоточні

88. Лещата свердлильні особливо міцні

Інформація по замовленню

DPV/80

DPV/100

80

100

88

100

35100

35101

25

32

4.000

7.700

№ каталогу
Ширина

губок
Глибина

губокРозходження Вага№
замовлення

мм мм мм кг

ТОЧНІ  ЛЕЩАТА
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Інформація по замовленню

DPV/STD-75

DPV/STD-100

DPV/STD-125

75

100

125

70

100

125

35110

35111

35112

48

54

54

2.700

5.450

11.000

№ каталогу
Ширина

губок
Глибина

губокРозходження Вага№
замовлення

мм мм мм кг

Виготовляються з сортового чавуна. Мають шліфовану 
основу та направляючі для плавного переміщенні 
рухомої губки тисків. Призматичні пази нерухомої губ-
ки дозволяють затискати горизонтально та вертикально 
циліндричні заготовки. Виступ на губках призначений для 
затиску пласких заготовок. Лещата обладнані зручним 
затискним механізмом. Гвинт переміщується всередині 
полої рукоятки, що дозволяє використовувати леща-
та над столом. Лещата можуть встановлюватись на дві 
додаткові відшліфовані поверхні. Це дозволяє проводити 
свердління за всіма осями з одним встановленням заго-
товки. Конструкція дозволяє утримувати довгі заготовки, 
пропускаючи їх через корпус тисків.

90. Свердлильні лещата
з універсальним захватом

Інформація по замовленню

DPV/UG-75
DPV/UG-100
DPV/UG-125

DPV/UG/3/100

30
30
35

30

75
100
125

100

70
88

120

88

3.500
4.150
7.900

5.100

35120
35121
35122

35125

№ каталогу

Тиски свердлильні універсальні

Тиски свердлильні трьохсторонні

Ширина
губок

Глибина
губок Розходження Вага№

замовлення
мм мммм кг

ТОЧНІ  ЛЕЩАТА

Основа допомагає розмістити лещата 
під відповідним кутом. Широкий розхід 
губок дозволяє утримувати заготовки 
великих розмірів

Зручне розміщення губок з пазами 
для розміщення заготовок

Стержень приводиться в дію 
за допомогою ручки

Лідер продажу

Лідер продажу


