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Pass BETA-V2® ABS I stanice A
Úhlopříčka do 12,7 mm

pružinová hlava

přednastavená síla pružiny
pro tloušťku plechu do 6 mm

náhradní pružina

10 mm nastavitelná délka závitu

olejový kanál pro přimazávání plechu

vhodné pro pdc měnič

razník
vnější závit s olejovým kanálem vedeným ke 
střižným plochám

čep se dvěmi broušenými plochami pro přesné 
nastavení (i u kruhového razníku)
razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní 
oceli

vedení razníku

Úprava délky razníku je možná i je-li nástroj 
složený a to za pomoci pojistky

zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 6 mm

umístění drážek na vedení:
všechny tvary: 0-90-225°

stěrač

vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání 
plechu
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Pass BETA-V2® ABS I stanice A
Úhlopříčka do 12,7 mm

náhradní díly Úpravy razníku/navýšení cen
o-kroužek(ve vedení razníku) 4092A51 TICN pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092P03 T-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092P06 WT-zbroušení

DOWT-zbroušení

2 PT-zbroušení
4 PT-zbroušení

sada podložek pod razník vedení razníku/navýšení cen
nevyrábí se přidání drážky

sada podložek pod Matrici Úpravy Matric/navýšení cen
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499A1m1 zesílená matrice
držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499A1m95 h-pM® kvalita
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koMpletní razníková jednotka
kruh 4019A01

čtverec 4019A02

obdélník 4019A03

ovál 4019A04

*Broušené tvary 4019A0G

*vyjiskřované tvary 4019A0E

pružinová hlava  

všechny tvary 4099A10

razník (H-Pm®)

kruh 4029A01

čtverec 4029A02

obdélník 4029A03

ovál 4029A04

*Broušené tvary 4029A0G

*vyjiskřované tvary 4029A0E

vedení razníku
všechny tvary 4039A05

stěrač
kruh 4049A01

čtverec 4049A02

obdélník 4049A03

ovál 4049A04

*Broušené tvary 4049A0G

*vyjiskřované tvary 4049A0E

Matrice (hWs)
kruh 4052A01

čtverec 4052A02

obdélník 4052A03

ovál 4052A04

*Broušené tvary 4052A0G

*vyjiskřované tvary 4052A0E

provedení pružinové 
hlavy

pro pdc-výměník
(bez navýšení ceny)

obj.č. „viz tabulka“-pdc
např.: 4019a01-pdc
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Pass BETA-V2® ABS I stanice B
Úhlopříčka do 31,7 mm

stěrač

vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

pružinová hlava

přednastavená síla pružiny
pro tloušťku plechu do 6 mm

náhradní pružina

10 mm nastavitelná délka závitu

olejový kanál pro přimazávání plechu

vhodné pro pdc měnič

razník

vnější závit s olejovým kanálem
vedeným ke střižným plochám
čep se dvěmi broušenými plochami pro přesné 
nastavení (i u kruhového razníku)
razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní 
oceli

vedení razníku

Úprava délky razníku je možná i je-li nástroj 
složený a to za pomoci pojistky

zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 6 mm

umístění drážek na vedení:
všechny tvary: 0-90-225°
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Pass BETA-V2® ABS I stanice B
Úhlopříčka do 31,7 mm

náhradní díly Úpravy razníku/navýšení cen
o-kroužek(ve vedení razníku) 4092B51 TICN pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092P03 T-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092P06 WT-zbroušení

DOWT-zbroušení

2 PT-zbroušení
4 PT-zbroušení

sada podložek pod razník vedení razníku/navýšení cen
nevyrábí se přidání drážky

sada podložek pod Matrici Úpravy Matric/navýšení cen
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499B1m1 zesílená matrice
držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499B1m95 h-pM® kvalita
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koMpletní razníková jednotka
kruh 4019B01

čtverec 4019B02

obdélník 4019B03

ovál 4019B04

*Broušené tvary 4019B0G

*vyjiskřované tvary 4019B0E

pružinová hlava 

všechny tvary 4099B10

razník (H-Pm®)

kruh 4029B01

čtverec 4029B02

obdélník 4029B03

ovál 4029B04

*Broušené tvary 4029B0G

*vyjiskřované tvary 4029B0E

vedení razníku
všechny tvary 4039B05

stěrač
kruh 4049B01

čtverec 4049B02

obdélník 4049B03

ovál 4049B04

*Broušené tvary 4049B0G

*vyjiskřované tvary 4049B0E

Matrice (hWs)
kruh 4052B01

čtverec 4052B02

obdélník 4052B03

ovál 4052B04

*Broušené tvary 4052B0G

*vyjiskřované tvary 4052B0E

provedení pružinové 
hlavy

pro pdc-výměník
(bez navýšení ceny)

obj.č. „viz tabulka“-pdc
např.: 4019B01-pdc
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Pass BETA-V2® ABS I stanice C
Úhlopříčka do 50,8 mm

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

stěrač

vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání 
plechu

razník

závit M12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní
část razníku

razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní 
oceli
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Pass BETA-V2® ABS I stanice C
Úhlopříčka do 50,8 mm

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 razník vedení razníku/navýšení cen
nevyrábí se přidání drážky

sada podložek pod Matrici Úpravy Matric/navýšení cen
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499C2m1 h-pM® kvalita
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pružinová hlava a vedení razníku
všechny tvary 4039C01

razník (H-Pm®)

kruh 4029C01

čtverec 4029C02

obdélník 4029C03

ovál 4029C04

*Broušené tvary 4029C0G

*vyjiskřované tvary 4029C0E

stěrač
kruh 4049C01

čtverec 4049C02

obdélník 4049C03

ovál 4049C04

*Broušené tvary 4049C0G

*vyjiskřované tvary 4049C0E

Matrice (hWs)
kruh 4052C01

čtverec 4052C02

obdélník 4052C03

ovál 4052C04

*Broušené tvary 4052C0G

*vyjiskřované tvary 4052C0E

Matrice s drážkou pro
pdc-výměník

+ 13,— navýšení ceny
obj.č.: „viz tabulka“ -2

(např.: 4052C04-2)
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Pass BETA-V2® ABS I stanice D
Úhlopříčka do 88,9 mm

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

stěrač

vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

razník

závit M12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní
část razníku

razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní 
oceli
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Pass BETA-V2® ABS I stanice D
Úhlopříčka do 88,9 mm

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 razník vedení razníku/navýšení cen
nevyrábí se přidání drážky

sada podložek pod Matrici Úpravy Matric/navýšení cen
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499D2m1 h-pM® kvalita
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pružinová hlava a vedení razníku
všechny tvary 4039D01

razník (H-Pm®)

kruh 4029D01

čtverec 4029D02

obdélník 4029D03

ovál 4029D04

*Broušené tvary 4029D0G

*vyjiskřované tvary 4029D0E

stěrač
kruh 4049D01

čtverec 4049D02

obdélník 4049D03

ovál 4049D04

*Broušené tvary 4049D0G

*vyjiskřované tvary 4049D0E

Matrice (hWs)
kruh 4052D01

čtverec 4052D02

obdélník 4052D03

ovál 4052D04

*Broušené tvary 4052D0G

*vyjiskřované tvary 4052D0E

Matrice s drážkou pro
pdc-výměník

+ 13,— navýšení ceny
obj.č.: „viz tabulka“ -2

(např.: 4052D04-2)
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Pass BETA-V2® ABS I stanice E
Úhlopříčka do 114,3 mm

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

stěrač

vyměnitelný stěrač upravený pro olejové přimazávání 
plechu

razník

závit M12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní
část razníku

razník je vyroben ze speciální vysoce kvalitní 
oceli
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Pass BETA-V2® ABS I stanice E  
Úhlopříčka do 114,3 mm

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 razník vedení razníku/navýšení cen
nevyrábí se přidání drážky

sada podložek pod Matrici Úpravy Matric/navýšení cen
tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499E2m1 h-pM® kvalita
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pružinová hlava a vedení razníku
všechny tvary 4039E01

razník (H-Pm®)

kruh 4029E01

čtverec 4029E02

obdélník 4029E03

ovál 4029E04

*Broušené tvary 4029E0G

*vyjiskřované tvary 4029E0E

stěrač
kruh 4049E01

čtverec 4049E02

obdélník 4049E03

ovál 4049E04

*Broušené tvary 4049E0G

*vyjiskřované tvary 4049E0E

Matrice (hWs)
kruh 4052E01

čtverec 4052E02

obdélník 4052E03

ovál 4052E04

*Broušené tvary 4052E0G

*vyjiskřované tvary 4052E0E

Matrice s drážkou pro
pdc-výměník

+ 13,— navýšení ceny
obj.č.: „viz tabulka“ -2

(např.: 4052E04-2)


