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Szorítóelemek multifunkciós asztalokhoz

Bővül a választék

Saját műhelyed mindig kéznél van ...

A multifunkciós asztalon végzett munkánál
nélkülözhetetlenek a szorítószerszámok,
amelyekből a BESSEY kínálatában több speciális
eszköz is található. A bevált, teljesacélból készült
munkapad szorítók és a speciális rögzítőadapterrel
ellátott, önbeálló gyorsrögzítők mellett ide tartozik
egy speciális, high-tech, magnézium emelőkaros

szorító is, valamint egy új, vízszintes állásban
záró szorítókészlet. Bármennyire eltérnek is ezek
a BESSEY szorítószerszámok az egyéni erősségeik
tekintetében, mindegyikre jellemző a maximális
felhasználóbarátság és a stabil felépítés. Ezekkel
a praktikus szerszámokkal a mesterek minden
munkafeladatot el tudnak látni, gyorsan és pontosan
dolgozhatnak a multifunkciós asztalokon.
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Egyszerűen jobb.

Szorítóelemek multifunkciós asztalokhoz

 Q Szorítóerő 750 N-ig 
 Q Multifunkciós asztalon mint pl. Festool 
MFT és Sortimo WorkMo 20 mm-es 
lyukátmérővel és 19 mm lapvastagságig 
való alkalmazásánál 

 Q Gyors rögzítés az oldalt elhelyezett  
szorítókarnak köszönhetően 

 Q Lehetővé teszi a munkadarab teljes 
felületének megmunkálását – beleértve a 
kerek és lapos részeket is 

 Q A szabadalmaztatott záró mechanizmus – 
rögzítőcsavar nélkül is – megakadályozza,  
hogy a munkadarab a rögzítés során 
felemelkedjen az asztal felületéről 

 Q BH-MFT padhorog készlet  
univerzális ütközőként is  
használható munkadarabokhoz

WNS-SET-MFT vízszintes állásban záró
szorító multifunkciós asztalokhoz

 Q Szorítóerő 500 N-ig
 Q Alkalmazás multifunkciós asztalokon  
20-as lyukrendszerrel

 Q Stabil csúszókengyel könnyű  
magnéziumból a gyors és  
vibrációmentes szorításhoz

 Q Hidegen húzott minőségi acélból  
készült profil a rugózó és elasztikus 
befogáshoz

 Q Tartozék BESSEY WNS-SET-MFT  
vízszintes állásban záró szorítókhoz

 Q Multifunkciós asztalon mint pl. Festool 
MFT és Sortimo WorkMo 20 mm-es 
lyukátmérővel és 19 mm lapvastagságig 
való alkalmazásánál

 Q Univerzális ütközőként is használható 
munkadarabokhoz

Rendelési szám Ø Szorítási
távolság

Kinyúlási
mélység Sínméret

mm mm mm mm kg Db V3

TW20-15-8-KLI 20 150 80 20 x 5 0,30 10

Rendelési szám Ø Tartalom/db

mm kg Db V3

WNS-SET-MFT 20 
2 x vízszintes állásban

záró szorító
2 x padhorog készlet

4 x recézett anya
0,81 8

Rendelési szám Ø Tartalom/db

mm kg Db V3

BH-MFT 20 4 x padhorog
4 x recézett anya 0,24 1

Versenytárs

BESSEY

BH-MFT padhorog multifunkciós asztalokhoz

TW-KLI szorítóelemek multifunkciós asztalokhoz

Biztonságos, pontos rögzítés
mobil munkaasztalokon

https://youtu.be/jZM7hDdW7Vk?list=PLtmfy_y8Moc9DNVpyG9cw6ZmLOc_P3Zr8
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Egykezes szorítás profilokban és asztalokon
EZR15-6SET egykezes asztali szorítókészlet 

Sínekhez és még sok mindenhez 

Egyes felhasználókból meglepett „Hűha!“ kiáltást 
vált ki: Az új EZR-rel nem csak a BESSEY kiváló 
minőségű asztali szorító sorozata bővül egy  
egykezes verzióval. A tényleges rendeltetésén  
túl sok más alkalmazási lehetőséget is biztosít. 

Mivel a felső rész és az adapter szerszám nélkül 
is többféle módon áthelyezhető, így számos új 
alkalmazási lehetőség kínálkozik a szorító számára: 
használható teljesen normál szorításhoz vagy  
feszítéshez, valamint átfogó rögzítési munkálatokhoz 
is, ha az adaptert a felső vagy alsó részre toljuk.
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Egyszerűen jobb.

Egy pillanatszorító – temérdek lehetőség
EZR15-6SET egykezes asztali szorítókészlet 

EZR egykezes gépasztali szorító

Q Speciális vezetés felül 12 x 6,5 mm és
12 x 8 mm közötti hornyokhoz

Q Alkalmazása adapterrel az alsó és
megfordított felső részen Festool,
Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki,
Dewalt stb. márkájú vezetősínek biztos
rögzítésére és profilokban, valamint
munkaasztalokon történő befogásra

Q Adapterrel a felső- és alsó részen
átlapoló befogáshoz

Q Adapterrel vagy anélkül szorításhoz
vagy támasztáshoz

Q Szorítóerő 750 N-ig
Q Ergonomikus kialakítású 2-komponensű

műanyag fogantyú pumpáló karral
Q SB-kiszerelés

Rendelési
szám

Szorítási
távolság

Kinyúlási 
mélység

Feszítési 
távolság

Sín-
méret

Tartalom
/db

mm mm mm mm kg db V3

EZR15-6SET 150 60 120-310 14 x 5 2 x 
EZR15-6 0,88 8

Sokoldalú használat
A szorító sokrétű alkalmazhatósága:
Q adapterrel az alsó és megfordított felső részen Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt stb.

márkájú vezetősínek biztos rögzítésére és profilokban, valamint munkaasztalokon történő befogásra
Q adapterrel a felső- és alsó részen átlapoló befogáshoz
Q adapterrel vagy anélkül szorításhoz vagy támasztáshoz

Kényelmes technika
Ergonomikusan, biztosan kezelhető a kifinomult technikának köszönhetően:
Q 2-komponensű műanyag fogantyú a pumpálókarral a sín mögött

mindkét irányból biztos elérhetőséget biztosít
Q a fogantyúba épített kioldó gombbal gyorsan állítható

a csúszókengyel és kioldható a pillanatszorító
Q a műanyag védősapkába épített keresztprizmával

biztosan rögzíthetők a kerek, hegyes és éles részek

Robusztus forma
A modern külső itt hosszú élettartammal 
találkozik:
Q a kiváló minőségű anyagok révén, mint

a felső- és alsó részhez használt,
üvegszál-erősítésű poliamid, valamint
az üreges sínprofilhoz használt, olajban
edzett acél

Q a műanyag ház védi a fogószerkezetet
a portól és forgácstól

https://youtu.be/vDycAQpdOr8?list=PLtmfy_y8Moc9DNVpyG9cw6ZmLOc_P3Zr8
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EZ Egykezes szorítók

Szorítás és támasztás fél kézzel

Ideális megoldások mindenkinek 

A BESSEY kiváló minőségű egykezes szorítói  
mostantól egy további opcióval bővülnek:  
Az EHZ, EZS és a DUO mellett, a mesteremberek  
az új EZ sorozaton belül négy méretből és összesen 

tíz, különböző alkalmazási célokra szolgáló változat 
közül választhatnak. Ezzel a szakembereknek és  
a barkácsolóknak még több lehetőségük lesz  
megtalálni az ideális szerszámot, ha a másik  
kezüknek szabadon kell maradnia.
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Einhandzwinge EZ

            

EZXL

270 kg

EZL

140 kg

EZM

75 kg

EZS11-4

20 kg

2.700 N
270 kg

Egyszerűen jobb.

EZ Egykezes szorítók

Négy méretben és tíz változatban

Rendelési
szám

Szorítási
távolság

Kinyúlási 
mélység

Feszítési 
távolság

Sín-
méret

Tartalom 
/db

mm mm mm mm kg db V3

EZS11-4SET 110 40 80-190 7 x 2,5 2 x 
EZS11-4 0,12 10

EZM15-6 150 60 125-270 14 x 5 - 0,31 6
EZM30-6 300 60 125-420 14 x 5 - 0,38 6
EZL15-8 150 80 160-300 18 x 5 - 0,58 6
EZL30-8 300 80 160-450 18 x 5 - 0,68 6
EZL45-8 450 80 160-500 18 x 5 - 0,77 6
EZL60-8 600 80 160-750 18 x 5 - 0,86 6
EZXL30-9 300 90 195-490 22 x 8 - 1,24 6
EZXL60-9 600 90 195-790 22 x 8 - 1,57 6
EZXL90-9 900 90 195-1090 22 x 8 - 1,90 6

EZ egykezes szorító

 Q Szorítóerő 2.700 N-ig
 Q Támasztáshoz átszerelhető –  
EZM, EZL, EZXL esetén szerszám  
nélkül, gombnyomásra a felső részen  
levő egyszerű kioldószerkezettel

 Q Ergonomikus kialakítású 2-komponensű 
műanyag fogantyú pumpáló karral és 
integrált kioldó gombbal

 Q Gumírozott védőpapucs keresztprizmával 
a kerek, hegyes és éles darabok biztos 
tartására

 Q Erőt nem igénylő, egykezes kiszolgálás
 Q SB-kiszerelés

Praktikusan kényelmes
A teljes sorozat ergonomikusan kezelhető
a kifinomult technikának köszönhetően:

 Q a 2-komponensű műanyag fogantyú a  
pumpáló karral a sín mögött mindkét  
irányból biztos fogást tesz lehetővé

 Q a fogantyúba épített kioldó gombbal gyorsan  
állítható és kioldható a csúszókengyel

Robusztus forma
A modern külső és a hosszú
élettartam találkozása:

 Q a kiváló minőségű anyagok révén 
mint a felső- és alsó részhez használt, 
üvegszál-erősítésű poliamid, valamint 
az üreges sínprofilhoz használt, olajban 
edzett acél

 Q a műanyag ház védi a fogószerkezetet  
a portól és forgácstól

Sokoldalú alkalmazás
Az EZ egykezes szorítócsalád sokféle
alkalmazási lehetőséget nyújt:

 Q a sokféle változatnak köszönhetően  
négy méretben 110 és 900 mm közötti  
fesztávolsággal, valamint 200 N és  
2.700 N közötti szorítóerővel

 Q a műanyag védőpapucsba épített  
keresztprizmával biztosan rögzíthetők  
a kerek, hegyes és éles részek

 Q a felső rész szorításról támasztásra történő  
átállítása – EZM, EZL és EZXL méretekben szerszám 
nélkül, a gombnyomással működő kioldószerkezetnek  
köszönhetően



8

Mennyezet- és szerkezet támasztók STE

Félkézzel is biztosan felfelé 

A BESSEY az STE modellel rendkívül teljesítőképes
mennyezet- és szerkezettámasztót nyújt pumpáló
funkcióval és belefoglalt gyorsretesz-gombbal.
A sorozat három méretet foglal magában, lehetővé 
téve ezzel a gipszkarton, fadeszkák, panelek,
mennyezeti lapok, fémlécek, fóliák és lámpatestek
rögzítését egészen 3,70 m magasságig. Ferde

felületeknél is problémamentesen alkalmazható
a dönthető és csúszásgátló PVC érintkező-
felületeinek köszönhetően.

A GS tanúsítvánnyal rendelkező mennyezet támasztó 
új kiegészítőivel megmutatja, mi rejlik benne: meg-
bízható stabilitás, könnyű kezelhetőség és számos 
egyéb alkalmazási lehetőség.

Egy rendszer – sokféle felhasználási lehetőség

https://youtu.be/gWFbZLnnYsE?list=PLtmfy_y8Moc9DNVpyG9cw6ZmLOc_P3Zr8
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max.
  40 kg

max.
 45°

3.500 N
350 kg

Egyszerűen jobb.

Mennyezet- és szerkezet támasztók STE

Precízen, gyorsan kezelhető
A támasz pontosan igény szerint beállítható
és pontosan kioldható:

 Q a három lépésben történő rögzítés: A 
mennyezeti tartó előzetes beállításához  
a kioldógombot megnyomva ki kell húzni 
a belső csövet a szükséges  hosszúságra. 
A finom beállítás a pumpálókar 
működtetésével történik, amíg a  
támasz alátétlemeze fel nem fekszik  
a munkadarabra. Végül a fogantyút  
az óramutató járásával egyező irányba 
kell forgatni, amíg a szükséges  tartóerőt 
el nem érjük (max. terhelhetőségre 
figyeljen)

 Q a két lépésben történő kioldás: Először  
az óramutató járásával ellentétesen  
kell forgatni a mennyezeti tartót.  
Amikor a tartóerő megszűnt, a 
 kioldógomb működtetésével be  
lehet tolni a belső csövet

Rendkívül erős tartás
A támasz megbízható tartást garantál:

 Q a legnagyobb állítási tartományban is rendkívül  
stabil szerkezet 350 kg terhelésig – az adott  
támaszmérettől függően 

 Q felül és alul gumírozott PVC  
érintkező-felületekkel (9 x 7 cm)

 Q a fogantyúba foglalt csúszásgátlóval

 Q A teljesen behajtott teleszkópos rúdnál a  
maximális terhelhetőség 350 kg

 Q Rendkívül stabil szerkezet a nagy teherbírású 
acélcsövekkel és a csúszásmentes PVC 
érintkező felületekkel (9 x 7 cm)

 Q Egykezes kiszolgálás a pumpáló  
mechanizmussal ellátott, 2-komponensű 
műanyag fogantyúnak köszönhetően

 Q A gyorskioldó-gombbal a teleszkópos rúd  
gyorsan kitolható és visszahúzható

 Q A tartóerő szabályozható a fogantyún a támasz 
elforgatásával

 Q Alkalmazható ferde, fokozatmentes csuklós 
érintkező felületekkel -45 °-tól +45 °-ig

 Q GS minőségi és biztonsági tanúsítvány

Rendelési
szám

Állítási
tartomány

Terhelhetőség 
  

mm kg kg kg Db V3

STE250 1450-2500 350 160 3,30 2
STE300 1700-3000 350 110 3,80 2
STE370 2070-3700 350 65 4,50 2

max. állítási 
tartományban

min. állítási 
tartományban

Mindent fél kézzel!
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 Q 1/4" menetes befogóval rendelkező  
tartószerkezet segédeszközök, mint pl.  
lézer, kamera, lámpa rögzítéséhez

 Q Szerszám nélkül alkalmazható kerek 
(0-45 mm) és szögletes (0-55 mm) 
tartóelemeken, mint pl. mennyezeti és 
szerelőállványokon, profilokon, létrákon

 Q L-alakú forgó tartószerkezet két  
forgástengellyel: 360° a rögzítőkapocs  
mellett, 180° a menetes befogónál

 Q SB-kiszerelés

Bestell-Nr. Länge Breite Höhe

mm mm mm kg Db V3

STE-LH 200 140 60 0,25 8

STE-LH Multifunkciós / lézertartó szerkezet

Rendelési
szám Hossz Szélesség Magasság

mm mm mm kg Db V3

STE-SP35 355 80 22 0,60 20

STE-SP35 Alátámasztó lemez

Rendelési
szám

Alkalmazható
az  

alábbiakhoz
Hossz Széles-

ség
Magas-

ság

mm mm mm kg Db V3

3101952 ST, STE 355 80 22 0,60 20

Tartalék érintkező felület

Mennyezet- és szerkezet támasztók STE

Okos kiegészítők – még több felhasználási lehetőség

 Q Könnyű alumínium profil csúszásgátló 
gumival

 Q BESSEY ST (csak 3101952 tartalék 
érintkezési felülettel együtt) és STE 
mennyezeti és szerelőállványok alátá-
masztási felületetének növeléséhez

 Q Alkalmazható ferde, fokozatmentes 
csuklós érintkező felületekkel  
-45 °-tól +45 °-ig

 Q Biztonságos rögzítés az érintkező felü-
leteken a csillagfogantyús csavaroknak 
köszönhetően
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 Q Tartozék mennyezeti támasztókhoz, a 
teleszkópos belső cső külső átmérője 25 
mm és 28 mm 

 Q A támasztófelület növeléséhez 
 Q Egyenletes erőeloszlás a háromágú érint-
kezési felületeknek köszönhetően 

 Q Gyors, szerszám nélküli összeszerelés 
 Q Használata biztonságos, mivel az acélcső 
körkörös rögzítése megakadályozza az 
érintkezési felület megbillenését 

 Q SB-kiszerelés

Rendelési
szám Alkalmazható az alábbiakhoz

mm kg Db V3

STE-DS ST, STE 0,35 1

STE-DS tartozék mennyezeti támasztókhoz

STE-BS tartozék mennyezeti támasztókhoz

STE-BAG kombi táska mennyezeti támasztókhoz

 Q Két BESSEY mennyezeti és szerelőállvány 
(STE300 és STE370), valamint az STE-LH 
és STE-SP35 tartozékok kényelmes  
szállításához és védett tárolásához 

 Q Kényelmes a párnázott hordozópántnak 
és annak a lehetőségnek köszönhetően, 
hogy a táska hossza hozzáigazítható a 
benne elhelyezett mennyezeti  
támasztókhoz 

 Q Praktikus használat a hosszú cipzárnak 
és a további tárolóhelyet biztosító négy 
külső zsebnek köszönhetően 

 Q Strapabíró anyag 
 Q SB-kiszerelés

 Q Tartozék mennyezeti támasztókhoz,  
cső külső átmérője 29 mm és 32 mm

 Q Stabil állvány, mivel a merevített  
mennyezeti támasztó ereje bizonyos 
pontokon lefelé hat

 Q A mennyezeti támasztók felső merevítés 
nélkül is szabadon elhelyezhetők a  
térben, ezért kültéren is használhatók

 Q Gyors, szerszám nélküli összeszerelés
 Q Könnyű és stabil konstrukció az  
alumínium profiloknak és az üvegszál 
erősítésű műanyagnak köszönhetően

 Q SB-kiszerelés

Rendelési
szám Alkalmazható az alábbiakhoz

mm kg Db V3

STE-BS ST, STE 1,50 1

Rendelési
szám Alkalmazható az alábbiakhoz

mm kg Db V3

STE-BAG STE300, STE370 1,00 1

Egyszerűen jobb.

https://youtu.be/-AQ7Bzl_tMc?list=PLtmfy_y8Moc9DNVpyG9cw6ZmLOc_P3Zr8
https://youtu.be/Eq6oo7jjTCI?list=PLtmfy_y8Moc9DNVpyG9cw6ZmLOc_P3Zr8
https://youtu.be/6bfiDB9OwQE?list=PLtmfy_y8Moc9DNVpyG9cw6ZmLOc_P3Zr8
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GZ menetorsós teljesacél szorító billenő markolattal

Helytakarékos és kényelmes szorítás

90°-kal egy szempillantás alatt  
a nagyobb flexibilitás érdekében 

A BESSEY egy izgalmas alternatívával bővíti a 
menetorsós teljesacél szorítók széles választékát. 
A billenőfogantyúval ellátott új szorító esetében 
különösen meggyőző az ergonomikus kezelhetőség 
és a gyors szorítóerő-felépítés.
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Egyszerűen jobb.

GZ menetorsós teljesacél szorító billenő markolattal

BESSEY menetorsós teljesacél szorító – 
a konkurencia nélküli minőség

GZ eredeti BESSEY menetorsós teljesacél szorító
billenő markolattal

Q Szorítóerő 5.000 N-ig
Q Az edzett sínprofil és csúszókar rugózó,

elasztikus szorítást biztosít
Q Minőségi 2-komponensű műanyag  

markolat billenő funkcióval, ami  
elfordítva nagyobb szorítóerő kifejtését 
teszi lehetővé

Q A billenő markolat 90°-kal átbillenthető
és 360°-ban elfordítható anélkül, hogy
a sínnek ütközne, gyors, kényelmes
munkavégzést biztosít a nehezen
hozzáférhető helyeken is

Q Szerszám nélkül cserélhető nyomólap

Erőteljes, gyors és kényelmes
A különleges 2-komponensű műanyag fogantyú az ergonómiai komfort 
mellett további előnyöket is nyújt:
Q 90°-ban billenthető, ami kiegészítő emelőhatást eredményez a felhúzáskor

– és így kevesebb erőkifejtést igényel a felhasználótól
Q lecsapott állapotban 360°-ban elforgatható, aminek következtében

a felhasználó nem ütközik bele a sínbe a szorítási művelet során,
és így a rögzítés gyorsabban elvégezhető, mint a versenytársak
egyéb modelljeivel

Q a nehezen hozzáférhető helyeken a „zavaró“ fogantyú
egyszerűen elhajlítható

Flexibilis és rendkívül stabil
Az új GZ változat többi összetevője is a megszokott, 
meggyőző, kiváló BESSEY minőségben:
Q a menetorsós teljesacél szorító kitűnő rugózó

tulajdonsága az egy darabból kovácsolt, nemesített és
horganyzott fix kengyelnek és a formázott nyomólapnak
köszönhetően érhető el. Az előnyök: Egyrészt, a nyomás
tökéletesen hozzáigazítható a munkadarab igényeihez.
Másrészt, a menetorsós teljesacél szorítók kevésbé érzékenyek
a rezgésekre, ezért a szorítókat nem kell olyan gyorsan utánahúzni.

Q a kovácsolt csúszókengyelnek köszönhetően

Rendelési
szám

Szorítási
távolság

Kinyúlási 
mélység Sínméret

mm mm mm kg db V2

GZ25KG 250 120 24,5 x 9,5 1,42 10
GZ30-12KG 300 120 24,5 x 9,5 1,50 10
GZ40-12KG 400 120 24,5 x 9,5 1,69 10
GZ50-12KG 500 120 24,5 x 9,5 1,82 10
GZ60-12KG 600 120 24,5 x 9,5 1,99 5

https://youtu.be/KVdtPCZ-aow?list=PLtmfy_y8Moc9DNVpyG9cw6ZmLOc_P3Zr8
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XM pilleszorító

XCR racsnis szorító

Rendelési
szám

Szorítási
távolság

Kinyúlási 
mélység

mm " mm " kg Db V3

XM3EU 25 1 32 1  1/4 0,07 48
XM5EU 50 2 57 2  1/4 0,17 24
XM7EU 75 3 85 3  5/16 0,42 10

Rendelési
szám

Szorítási
távolság

Kinyúlási 
mélység

mm " mm " kg Db V3

XCR2 55 2 50 2 0,20 6
XCR4 100 4 75 3 0,28 4

Pilleszorítók és racsnis szorítók

Bővül a választék

 Q XM3EU: Szorítóerő 100 N / 10 kg-ig ■ 
XM5EU: Szorítóerő 120 N / 12 kg-ig ■ 
XM7EU: Szorítóerő 150 N / 15 kg-ig ■ A 
PVC-bevonat megakadályozza a sé-
rüléseket ■ Nagy teljesítményű pilles-
zorító – magas fokú stabilitás, erőteljes 
szorítás ■ A horganyzott bevonat ellenáll 
a korróziónak

 Q ■ Ideális a nagyobb kinyúlási mélységet 
igénylő könnyű befogási munkákhoz 
és a munkadarabot kímélő befogáshoz 
■ Kényelmes kezelés ergonomikus 
2-komponensű műanyag markolattal és 
egykezes használattal ■ Gyors nyitás 
és zárás a masszív racsnis szerkezettel 
■ Kétszer olyan erős, mint a szokásos 
pilleszorítók
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Kombi ollók

Bővül a választék

 Q A vágóél és a fogantyú egy darabból 
kovácsolva a nagy stabilitás érdekében 

 Q Vágóél mikrofogazással a csúszásmentes 
vágás érdekében 

 Q ERGO-markolat a fáradságmentes munka-
végzéshez 

 Q Homokfúvott, krómozott pengék a korró-
zió elleni védelem érdekében 

 Q Akár 0,6 mm vastag hidegen hengerelt 
acél vágásához is 

 Q SB-kiszerelés

 Q A pengék rozsdamentes nemesacélból
 Q Vágóél mikrofogazással a csúszásmentes 
vágás érdekében

D48A:
 Q Ferde élek

D49:
 Q Többeres kábelhez 10 mm átmérőig

D52-2 masszív kombi olló egyenes

Rendelési
szám Teljes hossz Vágási hossz  

mm " mm " mm kg Db V5

D52-2 200 8 53 2 3/16 0,6 0,26 10

Kombi olló 

Kombi olló

Rendelési
szám Teljes hossz Vágási hossz  

mm " mm " kg Db V5

D47-2 140 5  1/2 31 1  1/4 0,05 15
D48-2 190 7  1/2 42 1  5/8 0,11 10
D48A-2 190 7  1/2 36 1  3/8 0,11 10
D49-2 165 6  1/2 - - 0,12 10

Rendelési
szám Teljes hossz Vágási hossz  

mm " mm " kg Db V5

D47 140 5  1/2 31 1  1/4 0,08 15
D48 190 7  1/2 42 1  5/8 0,12 10
D48A 190 7  1/2 38 1  1/2 0,11 10
D49 160 6  1/4 - - 0,12 10

 Q ERGO-markolat a fáradságmentes munka-
végzéshez

 Q A pengék rozsdamentes acélból
D48A-2:

 Q Ferde élek
D49-2:

 Q Többeres kábelhez 10 mm átmérőig

Egyszerűen jobb.
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Egyszerűen jobb.

www.bessey.de
BESSEY Tool GmbH & Co. KG  Q  Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany   
Fon +49 7142 401-0   Q   Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de

Ismerje meg a lego-
kosabb szorítónkat!
Kíváncsi? Máris megnézheti a Youtube-on:


	YouTube: 


