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Držák Dělícího nože

2 upevňující závity M6

Závit M12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní
část razníku

stěrač
vyměnitelný stěrač s otvory pro 
přimazávání plechu

pružinová hlava a veDení raZníku

šroub M12

přednastavená síla pružiny
pro plech do tloušťky 6 mm

olejový kanál pro přimazávání plechu

Možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj
kompletně smontován a to za pomoci pojistek

umístění drážek na vedení: 0-90°

Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné
používat pro plech do tloušťky 6 mm

rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci
pojistky
Vhodné pro PDC měnič

Dělící raZník

razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní 
oceli

Pass BETA-V2® ABS Dělící nástroj I stanice C
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Pass BETA-V2® ABS Dělící nástroj I stanice C

náhraDní Díly Úpravy raZníku/navýšení cen
pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092P03 TICN pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092P06 T-MAX pokovení

WT-zbroušení

DOWT-zbroušení

2 PT-zbroušení
4 PT-zbroušení

přidání drážky

saDa poDložek poD Držák Dělících nožů veDení raZníku/navýšení cen
nevyrábí se přidání drážky

saDa poDložek poD střižné lišty
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499CT60

o
B

j.
č

.

c
e

n
a

 v
  €

pružinová hlava a veDení raZníku
všechny tvary 4039C01

Držák Dělícího nože
všechny tvary 4229CT00

Dělící raZník (MAX. 6,35X50) / (H-PM®)

obdélník 4029CT03

ovál 4029CT04

*Trapez G09 4029CT0G

*Dvojitý trapez E03 4029CT0E

stěrač
obdélník 4049CT03

ovál 4049CT04

*Trapez G09 4049CT0G

*Dvojitý trapez E03 4049CT0E

Držák střižné lišty
4399CT00

střižná lišta (H-PM®)

obdélník 4052CT03

ovál 4052CT04

*Trapez G09 4052CT0G

*Dvojitý trapez E03 4052CT0E

Matrice s drážkou pro
pDc-výměník

+ 13,— navýšení ceny
obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052CT04-2)
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Pass BETA-V2® ABS Dělící nástroj I stanice D

Držák Dělícího nože

4 upevňující závity M6
4 uchytávací závity M6 a závit M12 s olejovým 
kanálem mazajícím pracovní část razníku

stěrač

vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

pružinová hlava a veDení raZníku

šroub M12

přednastavená síla pružiny
pro plech do tloušťky 6 mm

olejový kanál pro přimazávání plechu

Možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj
kompletně smontován a to za pomoci pojistek

umístění drážek na vedení: 0-90°

Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné
používat pro plech do tloušťky 6 mm

rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci
pojistky
Vhodné pro PDC měnič

Dělící raZník

razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní 
oceli
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Pass BETA-V2® ABS Dělící nástroj I stanice D

náhraDní Díly Úpravy raZníku/navýšení cen
pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092P03 TICN pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092P06 T-MAX pokovení

WT-zbroušení

DOWT-zbroušení

2 PT-zbroušení
4 PT-zbroušení

přidání drážky

saDa poDložek poD Držák Dělících nožů veDení raZníku/navýšení cen
nevyrábí se přidání drážky

saDa poDložek poD střižné lišty
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499DT60
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pružinová hlava a veDení raZníku
všechny tvary 4039D01

Držák Dělícího nože
  všechny tvary 4229DT00

Dělící raZník (MAX. 6,35X85) / (H-PM®)

obdélník 4029DT03

ovál 4029DT04

*Trapez G09 4029DT0G

*Dvojitý trapez E03 4029DT0E

stěrač
obdélník 4049DT03

ovál 4049DT04

*Trapez G09 4049DT0G

*Dvojitý trapez E03 4049DT0E

Držák střižné lišty
4399DT00

střižná lišta (H-PM®)

obdélník 4052DT03

ovál 4052DT04

*Trapez G09 4052DT0G

*Dvojitý trapez E03 4052DT0E

Matrice s drážkou pro
pDc-výměník

+ 13,— navýšení ceny
obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052DT04-2)
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Pass BETA-V2® ABS Dělící nástroj I stanice E

Držák Dělícího nože

4 upevňující závity M6

Závit M12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní
část razníku

stěrač

vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání 
plechu

pružinová hlava a veDení raZníku

šroub M12

přednastavená síla pružiny
pro plech do tloušťky 6 mm

olejový kanál pro přimazávání plechu

Možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj
kompletně smontován a to za pomoci pojistek

umístění drážek na vedení: 0-90°

Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné
používat pro plech do tloušťky 6 mm

rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci
pojistky
Vhodné pro PDC měnič

Dělící raZník

razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní 
oceli
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Pass BETA-V2® ABS Dělící nástroj I stanice E

náhraDní Díly Úpravy raZníku/navýšení cen
pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092P03 TICN pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092P06 T-MAX pokovení

WT-zbroušení

DOWT-zbroušení

2 PT-zbroušení
4 PT-zbroušení

přidání drážky

saDa poDložek poD Držák Dělících nožů veDení raZníku/navýšení cen
nevyrábí se přidání drážky

saDa poDložek poD střižné lišty
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499ET60
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pružinová hlava a veDení raZníku
všechny tvary 4039E01

Držák Dělícího nože
für všechny tvary 4229ET00

Dělící raZník (MAX. 6,35X111) / (H-PM®)

obdélník 4029ET03

ovál 4029ET04

*Trapez G09 4029ET0G

*Dvojitý trapez E03 4029ET0E

stěrač
obdélník 4049ET03

ovál 4049ET04

*Trapez G09 4049ET0G

*Dvojitý trapez E03 4049ET0E

Držák střižné lišty
4399ET00

střižná lišta (H-PM®)

obdélník 4052ET03

ovál 4052ET04

*Trapez G09 4052ET0G

*Dvojitý trapez E03 4052ET0E

Matrice s drážkou pro
pDc-výměník

+ 13,— navýšení ceny
obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052ET04-2)


