Ние сме отдадени на идеята да Ви помогнем
да работите безопасно, ефективно, удобно и
икономически изгодно.
Имаме за цел да направим "по-добри инструменти на по-добри цени." Повече от 30 години ние общуваме със
заварчици и занаятчии за разработване на иновативни, бързодействащи стягащи инструменти, които позволяват
извършване на "правилно" позициониране, като основа за безопасната и ефективна работа при заваряване,
сглобяване и ремонт. Проектирахме наново традиционни инструменти като: скоби с подвижни рамена, магнитни
ъгли, клещи и менгемета, с цел подобрена ефективност при затягане и фиксиране.
Възможности и предимства на инструментите на фирма Strong Hand Tools:
Нашите инструменти са многофункционални и приспособими за всички видове закрепване и фиксиране при
дейности като заваряване, монтаж и ремонт.
Всички ръчни инструменти на Strong Hand Tools са предназначени за бързо фиксиране и са на достъпна цена,
изгодни за всеки бюджет.
Ние оставаме отдадени на идеята за разработване на най-иновативните, спестяващи време и пари инструменти
за фиксиране на изделия за заваряване, с цел подобряване на вашата ефективност, производителност и
рентабилност.
Открийте вашият местен дистрибутор на Strong Hand Tools на:
www.stronghand.eu

Т/Блок ЕООД
ул. Източна тангента № 102
София 1528
България
Тел: 02/ 850 60 06
Имейл: info@tblok.com
www.tblok.com
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СЪДЪРЖАНИЕ
Заваръчни стяги
Стяги 4 в 1, Универсални стяги, с храпов
механизъм, стяги MagSpring

Магнити Adjust-O
Магнитни ъгли Adjust-O и за закрепване
под ъгъл, магнити Adjust-O с двоен
превключвател, мини магнити, магнити за
различни ъгли

Специализирани магнитни стяги
Ъглови магнити, регулируеми V-образни
накрайници, MagTabs, за ламарина, с гъвкава
връзка и магнити за ъглови съединения
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Чираци

18

НОВО Модулни стяги
и стойки за ъглошлайф

24

2 и 3 координатни менгемета

28

Стяги за закрепване

30

Заваръчни маси Nomad™

31

Принадлежности

32

Други продуктови линии

33

Клещи с кръгъл и въртящ се връх, клещи за
тръби, ъглови стяги JointMaster, заземяващи
стяги Ground Hog

Комплект за опора на ръцете, Стойки за
пистолет MIG / TIG заваряване

Ъглови стяги за заваряване, преносими
менгемета MagVises

Модулни стяги за плот и други стяги за
закрепване
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41
-IN-

4-IN-1™ Универсална стяга „четири в едно“

CLAMPING SYSTEM

Модели UD:

Махнете заключващия
пръстен.

Модели UE,UF,UG,UM:
Натиснете пружинния
фиксатор.

Модели UP:

Махнете винтовия
фиксатор.

ЕДНА стяга...
ЧЕТИРИ функции.

Стандартен
накрайник

Нова възможност на
универсалната стяга за
БЪРЗО позициониране

Свалящо се
/ Обръщащо се
рамо на стягата

Сменяем
накрайник за голямо
натоварване

ВСИЧКИ сменяеми накрайници за
голямо натоварване имат

самостоятелно подравняване с оста за бърз
контакт с детайла и по-бързо позициониране.

Отвор с вътрешна резба
За прикрепване на
принадлежности като
V-образен накрайник
или удължител.

Удължител

V-образен
накрайник

Здравите икономични Универсални стяги 4-в-1 се приспособяват за четири различни операции.

4

1. Стандартна

2. Тръба

3. Разпънка

4. Стеснен захват

Стягите с плъзгащи
рамена са 10 пъти по
бързи от C-стяга!

Поставете допълнителната
V-образен накрайник, за да
направите стяга за тръби!

Обърнете рамото на стягата и
направете разпъваща стяга.

Поставете удължителя,
за да получите стяга със
стеснен захват.
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Успях да заменя
стария си комплект от пет
C-образни стяги с моята нова
стяга 4 в 1.”
- Марк Т.

4-IN-1™ Универсална стяга „четири в едно“
Артикул

на
Разтваряне Дълбочина
захвата
(мм)
(мм)

Стягащо усилие
(кг)

Накрайници

Размер на
релсата
(мм)

Резба на
отвора

Тегло (кг)

UD45M-C3

114

83

230

Стандартни

16 x 8

M8

0.6

UF65M-C3

165

120

450

Стандартни

22 x 11

M10

1.3

UG85M-C3

216

120

550

Стандартни

25 x 12

M10

1.9

UG125M-C3

320

120

550

Стандартни

25 x 12

M10

2.1

UG1257M-C3

320

* Дълбок захват

360

Стандартни

25 x 12

M10

2.9

UM85PM-C3

216

140

1,100

Стандартни

30 x 14

M10

3.0

UM125M-C3

320

140

1,100

Голямо
натоварване

30 x 14

M10

3.5

UM165M-C3

420

140

1,100

Голямо
натоварване

30 x 14

M10

4.0

UM205M-C3

520

140

1,100

Голямо
натоварване

30 x 14

M10

4.5

UP205M-C3

520

* Дълбок захват

2,200

Голямо
натоварване

40 x 19

M10

7.3

180

180

Комплект с принадлежности за 4 в 1
Наборът стяги 4 в 1 идва в комплект с V-образен
накрайник и съединител за прикрепване на други
приспособления.
Създайте ваш набор 4 в 1 чрез комплекта
принадлежности! (Вижте размерите на страница 32.)

XDVBM

XPVBM
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Артикул

Описание

Тегло (кг)

XDVBM

За модели UD (включва XDV, XDB1M)

0.1

XFVBM

За модели UE, UF, UG (включва XFV, XFBM)

0.3

XMVBM

За модели UM, UP (включва XMV, XMB2M)

0.5

XPVBM

За модели UP (включва XPV, XPB3M)

0.9

www.tblok.com
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Универсални Стяги

Универсалните стяги се настройват 10 пъти по-бързо от C-образните стяги!
Създайте ваш набор 4 в 1 чрез комплекта принадлежности!

Голямо натоварване

Артикул

Разтваряне
(мм)

Дълбочина
на захвата
(мм)

UP125M

320

180

2,200

40 x 19

M10

5.6

UP165M

420

180

2,200

40 x 19

M10

6.2

UP205M

520

180

2,200

40 x 19

M10

6.8

• Стягащо усилие:

UP245M

622

180

2,200

40 x 19

M10

7.5

• Дълбочина на захвата:

UP405M

1,020

180

2,200

40 x 19

M10

10.0

UP605M

1,537

180

2,200

40 x 19

M10

12.7

Артикул

Разтваряне
(мм)

Дълбочина
на захвата
(мм)

Стягащо
усилие (кг)

Размер на
релсата
(мм)

Резба на
отвора

Тегло
(кг)

UM85M

216

140

1,100

30 x 14

M10

2.7

UM125M

320

140

1,100

30 x 14

M10

3.2

UM165M

420

140

1,100

30 x 14

M10

3.5

UM205M

520

140

1,100

30 x 14

M10

4.0

*

Стягащо Размер на Резба на
усилие (кг) релсата
отвора
(мм)

Тегло
(кг)

2,200 кг
180 мм

* Сменяеми накрайници за голямо
натоварване

Нормално натоварване
- с накрайници за голямо

натоварване

*
• Стягащо усилие:
1,100 кг

• Дълбочина на захвата:
140 мм
* Сменяеми накрайници за голямо натоварване

Нормално натоварване
- със стандартни накрайници

Артикул

Разтваряне Дълбочина
на захвата
(мм)
(мм)

Размер на Резба на
Стягащо
усилие (кг) релсата
отвора
(мм)

UM85PM

216

140

1,100

30 x 14

M10

2.9

UM105PM

267

140

1,100

30 x 14

M10

3.0

UM125PM

320

140

1,100

30 x 14

M10

3.1

• Стягащо усилие:
1,100 кг

• Дълбочина на захвата:
140 мм

• Стандартни накрайници

6
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Тегло
(кг)
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Всички универсални стяги на Strong Hand Tools® са изработени от термично
обработена висококачествена стомана, никелирана / хромирана за здравина
и издръжливост.

Леко и средно
натоварване

Серия UD с фиксиращ ограничителен
пръстен

Серия UE, UF, UG с пружинен
фиксатор

• Стягащо усилие:
230 - 550 кг

• Дълбочина на захвата:

Артикул

Разтваряне
(мм)

Дълбочина
на захвата
(мм)

Стягащо
усилие
(кг)

Размер на
релсата
(мм)

UD45M

114

83

230

16 x 8

M8

0.4

UD85M

216

83

230

16 x 8

M8

0.6

UF65M

165

120

450

22 x 11

M10

1.1

UF100M

254

120

450

22 x 11

M10

1.3

UG85M

216

120

550

25 x 12

M10

1.6

UG125M

320

120

550

25 x 12

M10

1.8

UG205M

520

120

550

25 x 12

M10

2.2

UG1257M

320

360

25 x 12

M10

2.7

UG1657M

420

360

25 x 12

M10

3.0

180

* Дълбок захват
180

* Дълбок захват

Резба на Тегло
отвора
(кг)

83 - 180 мм

• Стандартни накрайници

J-образна стяга със
стеснен захват

Серия UD, UF, UG

Артикул

Разтваряне
(мм)

Дълбочина
на захвата
(мм)

Стягащо
усилие
(кг)

UF100JM

254

120 (75)

450

22 x 11

M10

1.5

UG105JM

267

120 (75)

550

25 x 12

M10

2.3

UM125JM

320

140 (120)

1,100

30 x 14

M10

3.7

520

140 (120)

1,100

30 x 14

M10

4.2

UM205JM

*

Размер на Резба на
релсата
отвора
(мм)

Тегло
(кг)

*
Серия UM

* Сменяеми накрайници за голямо натоварване
Завинтващи се V-образни накрайници

Подвижни елементи за хоризонтално
притискане

Прикрепете към горната част на
универсалните стяги, снабдени с
накрайници за голямо натоварване
(Вижте страница 32 за информация
за принадлежностите.)

Монтирайте върху стягите за
2-координатно стягане в хоризонтално
направление
(Вижте страница 32 за информация
за принадлежностите.)

XMA

XFSM / XGSM / XMSM

Прилагане на накрайник

Опционални
V-образни
накрайници

XDSM
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Универсални стяги с храпов механизъм и стяги MagSpring™
Бързозакрепващи стяги за бързо, удобно затягане.

Стяги с храпов механизъм
UF100JRM

Храповият механизъм осигурява бързо, устойчиво на усукване
и вибрации затягане.

Здрав J-образна 76 мм заден
захват за приложения със стеснен
захват..

• Стягащо усилие: 460 - 550 кг
• Дълбочина на захвата: 120 мм
• Резба на отвора: M10

Spring Stop
За сваляне
на рамото на
стягата

Артикул

Разтваряне
(мм)

Стягащо
усилие (кг)

Размер на
релсата
(мм)

UF65RM

180

450

22 x 11

1.2

UF100RM

254

450

22 x 11

1.3

Бутон за бързо
освобождаване

UF100JRM

254

450

22 x 11

1.4

Обръщащо се рамо
на стягата

UG85RM

216

550

25 x 12

1.6

UG125RM

320

550

25 x 12

2.2

UG205RM

520

550

25 x 12

2.6

Тегло
(кг)

40 мм контактна пластина
за завъртане
M10 Отвор с резба
За добавяне на принадлежности

Стяги MagSpring MagSpring™
Стяга с пружина, за работа с една ръка и с бързозакрепващ се V-образен накрайник.

Бързи и лесни за използване

Рамо с пружина
Стягите MagSpring™ закрепват
върху, метал, дърво и синтетични
материали.

Стиснете за
отваряне

Установете
положението

Завъртете за
затягане

Рамото с пружина в съчетание с магнитната
V-образен накрайник дава възможност на
потребителите да освободят едната си ръка,
за да позиционират детайла.
• Резба на отвора: M6

8
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Регулируема магнитна V-образен накрайник
Мигновено се настройва за различни форми:
цилиндрични, плоски и ъглови стоманени повърхности

Артикул

Разтваряне
(мм)

Дълбочина
на захвата
(мм)

Стягащо
усилие
(кг)

Тегло
(кг)

UBV65M

115

64

140

0.4

UDV45M

75

83

230

0.5

UDV65M

115

83

230

0.5

www.tblok.com

Стяги за леко натоварване EZ Grip Ratchet и Economy
Универсални стяги за дървообработване и металообработване.

Стяги EZ Grip Ratchet
Олекотена, бързо затягаща стяга с храпов механизъм
• Идеална за здраво, не надраскващо повърхността
•
•
•
•

закрепване на алуминий, дърво и неметални
материали.
Закрепва здраво деликатни материали при
приложения за пробиване, рязане, монтаж или
огъване. Идеална за монтажни работи.
Олекотената стяга е лесна за работа, лесна за
позициониране, заключване и освобождаване.
Макс. стягащо усилие: 120 кг
Дълбочина на захвата: 76 мм

Дръпнете халкичката
За заключване с един пръст.

Натиснете спусъка
за освобождаване
Найлонови (не надраскващи)
повърхности
Предпазват работните повърхности

За стеснен захват
Артикул

Разтваряне
(мм)

Размер на
релсата (мм)

Тегло (кг)

VER45

114

19 x 6

0.3

VER85

216

19 x 6

0.4

VER125

320

19 x 6

0.6

VER165

420

19 x 6

0.7

Economy за леко натоварване
• Стягащо усилие: 140 кг
• Дълбочина на захвата: 65 мм
• Стандартни накрайници

Не надраскващи гумени накрайници
Наденете на горната
и долната челюст на стягата
за предпазване на дървени,
метални или синтетични
повърхности.
Всяка опаковка включва 2 комплекта.

 02/ 850 60 06

Включени
принадлежности:

50 мм удължител

Не надраскващи
надяващи се
накрайници
Неопренов
накрайник

Артикул: VER01
За приложения със
стеснен захват.
Защипва се в отвора
на челюстта.

Артикул

Разтваряне
(мм)

Размер на
релсата
(мм)

Резба на
отвора

Тегло
(кг)

UB45AM

114

13 x 6

M6

0.4

UB65AM

165

13 x 6

M6

0.4

UB85AM

216

13 x 6

M6

0.5

UB125AM

320

13 x 6

M6

0.5

UB165AM

420

13 x 6

M6

0.6

UB205AM

520

13 x 6

M6

0.6

Артикул

Описание

Тегло (кг)

XBP2

За стяги модел UB

0.02

XDP2

За стяги модел UD

0.02

XEP2

За стяги модел UE

0.03

XFP2

За стяги модел UF

0.03

XGP2

За стяги модел UG

0.04

www.tblok.com
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Магнитни ъгли Adjust-O™

Оригиналните магнитни ъгли са снабдени с превключватели Вкл./Изкл.

“

„Много по-лесно е да
настроя и закрепя работния
детайл с магнитите
Adjust-O, снабдени с ключ
Вкл/Изкл, понеже не се налага
да се боря със силата на
магнита."
- Джейсън Т.

Магнитни ъгли Adjust-O™
Бърз и лесен начин за закрепване на метални
детайли под 30°, 45°, 60° и 90° ъгли.
• Изключете магнита, когато позиционирате, включете
го, когато сте готови за работа. Бързо и безопасно
позициониране!
• Идеални за цилиндрични и квадратни тръби, ъглови
и плоски части на изделия.
• Лесни за почистване. Просто изключете и
избършете.

Изработени от силни
редкоземни магнити.
Изцяло затворени за
лесно почистване.

Артикул

Макс. отлепващо
усилие (кг)

Размери (мм)

Тегло
(кг)

MSA46-HD

40

111 x 95 x 29

0.7

MSA48-HD

75

152 x 130 x 35

1.4

MSA53-HD

65

152 x 130 x 35

1.4

*Мощността на магнита е на база най-дългата страна на магнита при 10 мм дебела
стомана.
Превключвател Вкл/Изкл

Магнитни цилиндри за 3-те оси

Допълнителна принадлежност за ВСИЧКИ
магнити MSA
• Бързо и лесно позициониране 3 странни изделия, като
резервоар и ъглови планки.

• Използвайте и от двете страни на магнитните ъгли.
MXE13

x3

MSA46-HD
MSA48-HD
45º, 90º

10
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MSA53-HD

Множество ъгли:
30º, 45º, 60º, 90º

Закрепва изделия по 3-те оси

www.tblok.com

Магнитни ъгли Adjust-O™ за закрепване под ъгъл
Магнитни ъгли за закрепване под ъгъл с удобни превключватели Вкл/Изкл.

Магнитни ъгли Adjust-O™ за закрепване под ъгъл 90º с два превключвателя
За професионална работа, която изисква голяма
сила на фиксиране. Закрепва плоски и цилиндрични
метални заготовки.
• Два превключвателя Вкл/Изкл. за независима работа.
• Изключете магнитите при позициониране и ги включете,

когато сте готови за работа. Лесно и безопасно
позициониране!
• Машинно обработените плоски и V-образни повърхности са
идеални за цилиндрични и квадратни тръби, ъглови и плоски
части на детайли.
• Изберете от 55 до 120 кг сила на отлепване.
Превключвател ВКЛ/ИЗКЛ

Артикул

Макс.
отлепващо
усилие (кг)

Размери
(мм)

Тегло
(кг)

MS2-80

55

152 x 152 x 38

1.2

MS2-90

120

197 x 197 x 48

2.7

*Мощността на магнита е на база 10 мм дебела стомана.

MS2-80

MS2-90

55 кг макс. сила
на отлепване

120 кг макс. сила
на отлепване

Магнит Adjust-O™ за закрепване на детайли под ъгъл един към друг
• Регулируем от 30º до 275º с два превключвателя Вкл/Изкл.
• Машинно обработени плоски повърхности и тяло от никел/хром.
• V-образния жлеб на повърхностите здраво закрепва цилиндрични
и квадратни тръби, ъглови и плоски части на детайли.

MAV120

Обработен машинно
V-образен жлеб
За закрепване на цилиндрични
и плоски части на детайли.

2 п ревключвателя
ВКЛ/ИЗКЛ

30° - 275°

Регулируема ръкохватка
За позициониране и заключване под желание ъгъл.

Артикул

Ъгли

Макс.
отлепващо
усилие (кг)

Размери (мм)

Тегло
(кг)

MAV120

30º - 275º

50

197 x 197 x 95

2.4

* Мощността на магнита е на база 10 мм дебела стомана.
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Магнитни ъгли Mini и XYZ

Позициониране на части на детайли по 2 или 3 координати под различни ъгли.

Мини магнитни ъгли
• При само 60 мм височина, мини магнитите осигуряват ниско профилно закрепване на части на детайли в
тесни, труднодостъпни зони.
• Използвайте толкова, колкото са необходими за закрепване с леко натоварване, на части на детайли в
множество точки за по-голяма точност на фиксиране при части на детайли с нестандартни форми.
• Перфектни за използване в цеха и достатъчно компактни за носене и използване при полеви изпълнения.

MS346AT

Различни ъгли Mini

Артикул

Ъгли

Макс. отлепващо
усилие (кг)

Размери (мм)

Тегло (кг)

MS346AT
Двойна опаковка

30º, 60º 45º, 90º

10

59 x 50 x 16

0.3

MS346AK
6-опаковки

30º, 60º 45º, 90º

10

59 x 50 x 16

0.8

* Мощността на магнита се базира на най-дългата страна на магнита при 10 мм дебела стомана.

Магнитни ъгли XYZ
• Бързо и лесно позициониране на детайли по 2 или 3 координатни оси.
• Новата магнитна предна пластина е снабдена с два редкоземни дискови магнита за закрепване по 3 координатни оси.
Завъртете магнитната предна пластина с пръст в желаната позиция. Бързо заключете взаимното позициониране по 2
или 3 координатни оси за временна заварка.
• Използвайте предна пластина като направляваща на ръбовете при присъединяване на квадратни тръби и детайли от
ламарина.

MST348

(Отпред)

(Отзад)
Предната пластина може да бъде плъзната
навътре и навън от крайните ръбове на
корпуса на магнита.

MS350
Въртяща се магнитна
предна пластина

Артикул

Описание

Макс. отлепващо
усилие (кг)

Размери (мм)

Тегло (кг)

MST348

Twin Pack

10

59 x 50 x 22

0.3

MS350

Ea.

13.6

86 x 75 x 16

0.34

* Мощността на магнита се базира на най-дългата страна на магнита при 10 мм дебела стомана.

12
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Магнитната пластина по 3-те координатни
оси е снабдена с два редкоземни дискови
магнита за закрепване по 3-те координатни
оси.
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Магнити за закрепване под различни ъгли и за голямо
натоварване
Инструменти за закрепване на ламарина и големи части на детайли.

Стандартни магнитни ъгли
Закрепване под различни ъгли при спояване, припояване и заваряване с ъгли 30º, 45º, 60º и 90º.
• Компактният размер на мини магнитите ги прави лесни за опаковане, съхраняване и носене за използване
навсякъде!
• Централен отвор за лесно захващане.
• Напълно затворени за лесно почистване.

MS45

MS60

45º, 90º

MS346C

60º, 90º

Множество ъгли

Артикул

Ъгли

Макс. отлепващо
усилие (кг)

Размери (мм)

Тегло
(кг)

MS45

45º - 90º

30

111 x 95 x 19

0.5

MS60

60º - 90º

25

111 x 95 x 19

0.5

MS346C

30º, 60º, 45º, 90º

40

140 x 111 x 19

0.5

* Мощността на магнита се базира на най-дългата страна на магнита при 10 мм дебела стомана.

Магнит за голямо натоварване A-Frame HD

Нови за закрепване на ламарина и големи части на детайли.
Държи големите детайли в изправено положение.

Три независими
превключвателя ВКЛ/ИЗКЛ.

Алуминиев корпус

Машинно обработените плоски
и V-образни лицеви повърхности
закрепват цилиндрични, квадратни,
плоски и ъглови части на детайли.

Артикул

Макс. отлепващо
усилие (ОБЩО) (кг)

Размери (мм)

Тегло (кг)

MS2-300

120

330 x 330 x 32

4
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Комплект ъглови магнити и магнитни V-образни накрайници
Спестяващи време магнитни приспособления за използване в цеха и при монтаж
на обект.

Ъглови магнити

• Създава 90º ъгли чрез закрепване от външната страна, като ви предоставя безпрепятствена зона за вътрешни
временни заварки.

• „Релефа“ на ъгъла от едната страна осигурява просвет за високи краища.
• Използвайте външните краища на ъгловия магнит за позициониране на материали под ъгъл 60º.

Компактният и с нисък профил
ъглов магнит е идеален за
закрепване с леко натоварване
на части на детайли под ъгъл 90°.

Използвайте външните
краища на ъгловия магнит
за закрепване на части на
детайли под ъгъл 120°.

Използвайте външните
краища на ъгловия магнит
за закрепване на части на
детайли под ъгъл 60°.

Артикул

Описание

Размери
(мм)

MST327

Twin Pack
90º & 60º

83 x 95 x 16

Макс. отлепващо Тегло
усилие (кг)
(кг)
14

0.4

* Мощността на магнита се базира на най-дългата страна на магнита при 10 мм
дебела стомана

Комплект регулируеми магнитни V-образни накрайници
Закрепване при леко натоварване на тесни места! Оформя, закрепва и позиционира стоманени
материали.
• Закрепват и позиционират цилиндрични, плоски и квадратни части при конструкции с леко натоварване!
• Всяка V-образен накрайник включва 4 редкоземни магнити.

Закрепва крайни планки

Използват се като опори на
цилиндрични части

Закрепва крайни планки за
заваряване

14

Стабилизира части за заваряване
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Артикул

Описание

Макс.
отлепващо
усилие (кг)

Тегло
(кг)

MVDF44

2 обикновени V-образен
накрайници (XDV4) и 2 големи
V-образни накрайници (XFV4)

8

0.4

* Мощността на магнита се базира на 10 мм дебела стомана
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Магнитни приспособления MagTab™ (DUO) и MagTab

Спестяващи време магнитни приспособления за използване в цеха и на обект.

UNIQUE

MagTab™ и New MagTab™ AL

По-добър, по-бърз начин за закрепване на крайни планки за временна заварка!
• Закрепва крайни планки или малки метални детайли успоредно или перпендикулярно

6-бр. магнити всеки

на носещата конструкция.

• Регулируемата магнитна V-образна основа се регулира за различни форми:
цилиндрични, плоски и ъглови метални повърхности.

MFT10

Перпендикулярна
крайна планка

Дръжка за
позициониране

Успоредна крайна
планка

Артикул

Размери (мм)

MFT10

100 x 76 x 32

Макс. отлепващо Тегло (кг)
усилие (кг)
8

0.2

* Мощността на магнита се базира на 10 мм дебела стомана.

Магнитно приспособление MagTab

Позиционира метални планки към квадратни тръби.
Закрепва малки метални планки успоредно на квадратни
тръби. Ограничителните планки дават възможност на
магнитното приспособление MagTab бързо да прилепне
на мястото си на ръба на тръбата.
Два регулируеми магнитни болта с шестогранна
глава позиционират и закрепват стоманените
планки на точното място.

Ограничителните
планки дават
възможност
на магнитното
приспособление
MagTab Square бързо
да прилепне на
фиксирана позиция
на ръба на тръбата.

Двата дискови магнита
в основата на MagTab
осигуряват закрепване
при леко натоварване
срещу квадратни
тръби.

Артикул

Описание

Тегло (кг)

MTH20

MagTab (MFT10) и MagTab
(MGT24) Combo

0.34

MagTab DUO
Не са необходими стягащи ръбове! Стяга навсякъде на плоски,
цилиндрични или повърхности под ъгъл!
Позиционира и закрепва тръби или плочи в две точки, от ЕДНАТА
страна на обработвания детайл, оставяйки достатъчно място от
другата страна за заваряване.
Артикул

Описание

Тегло
(кг)

MFT12

Симетрични MagTabs
(един обърнат наляво и един обърнат
надясно)

0.45
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Магнити за ламарина и големи магнитни V-образни
накрайници

Спестяващи време магнитни приспособления за използване в цеха и на обект.

Магнити за ламарина
MCB84

Закрепва здраво ламарина и автомобилни метални панели в зададено място
при дейности по рязане, заваряване, лепене, боядисване и ремонт.
Редкоземните магнитни дискове в магнитната пластина имат превъзходна
захващаща сила.
Използвайте хоризонтално или вертикално. Здравата, масивна пластмасова
дръжка прави поставянето, преместването и свалянето на магнитите за
ламарина бързо и лесно.
Артикул

Описание

Тегло
(кг)

Макс. отлепващо
усилие (кг)

MCB82

Магнити за ламарина (двойна опаковка)

0.5

45

MCB802

Сменяем гумен накрайник x 10 броя.

--

--

MCB84

2 бр. Магнити за ламарина, 1 бр. Стенен рафт/
органайзер (магнитен и за монтаж), 3 бр.
Пластмасови закрепващи каишки.

0.9

--

83 мм диам.

Сменяем
гумен накрайник

* Мощността на магнита се базира на 10 мм дебела стомана.
Идеални за
позициониране
закрепване
на ламарина
за контактно
заваряване.

Големи магнитни V-образни накрайници
Закрепва и позиционира стоманени части на детайли под всякакъв ъгъл
в приложения за фиксиране, заваряване, инспекция и ремонт.
Четири редкоземни магнити
във всеки накрайник
осигуряват сигурно и силно
захващане за бързо и удобно
закрепване и позициониране.
Накрайниците се завъртат за
закрепване на цилиндрични,
квадратни или плоски метални
повърхности.

XPV820
Двойна
опаковка

 02/ 850 60 06

Регулируемият магнитен
V-образен накрайник
е лесен за сваляне.
Дръпнете силно дръжката
назад, за да отделите
магнита.
Включени са
предпазни гумени
накрайници.

Артикул

Описание

Размери
(мм)

XPV820

Голям магнитен
V-образен накрайник,
двойна опаковка

121 x 51 x 48

26

1

XPV830

Голям магнитен
V-образен накрайник
с дръжка

121 x 51 x 158

26

0.6

XPVR80

16

XPV830

Голяма, удобна,
сваляща се дръжка за
контрол при поставяне,
позициониране и
премахване на стягата.

Макс. отлепващо Тегло
усилие (кг)
(кг)

Сменяем гумен накрайник с лепило отзад, опаковка 10 бр.

www.tblok.com

--

Магнитни нивелири и магнитни фиксатори на гайки
и болтове

Спестяващи време магнитни приспособления за използване в цеха и на обект.

Магнитни нивелири Torpedo
Компактен магнитен нивелир за използване и видимост навсякъде.
• 4 силни магнита, позволяващи използване без ръце върху метални повърхности.
• V-образен жлеб от едната страна за работа върху тръби и проводи.
• Здрав, монолитен и анодизиран алуминиев корпус.
LM3723

Ръб

6.5 мм скосен ръб
Дава възможност нивелирът да бъде
подравнен лесно отстрани на детайла.

Либела с мехурче по Z-оста
Добавената либела осигурява точно
нивелиране по 2 оси. Либелата може да се
върти за лесно гледане от различни ъгли и
височини.

Лента от Velcro®
Либела с мехурче по Z-оста

Еластична лента от Velcro®
Дава възможност нивелирът да бъде лесно
прикрепян към не-магнитни повърхности.
Лентата пасва плътно в отвора за безопасно
съхранение.

Лесен монтаж
върху метални
повърхности.

Завъртете приставката
с мехурче за
нивелиране по 2 оси.

Прикрепва се към
дървена стойка

Артикул

Размери (мм)

Ъгли

Тегло (кг)

LM3723

180 x 32 x 25

0º, 45º, 90º

0.2

Магнитен нивелир

Магнити с гъвкава връзка Snake

• Единственият магнитен нивелир с превключвател Вкл/

„Трета“ ръка – Закрепва се, огъва се, извива се
• Доставя се с 2 магнитни накрайника и 1 пружинна стяга.
• MFC318 има 450 мм кабел с 2 плоски магнитни накрайника.

Изкл.
• Закрепва здраво към цилиндрични и плоски
повърхности.
• Три ампули за отчитане на ъгли 0º, 45º, 90º.

Превключвател Вкл/Изкл

MFC318
3 големи ампули с мехурче
Пружинната стяга може
да се използва като
трета ръка за закрепване
на инструменти.

MSL-316

Артикул

Ъгли

Размери
(мм)

Макс. усилие
за отлепване
(кг)

Тегло
(кг)

Артикул

Описание

Макс. усилие
за отлепване
(кг)

Тегло
(кг)

MSL-316

45º, 90º,
180º

100 x 406 x 25

30

0.9

MFC318

450 mm flex cable, 1 clamp,
2 flat Magnetic Pads

6

0.6

* Мощността на магнита се базира на 10 мм дебела стомана.

 02/ 850 60 06

* Мощността на магнита се базира на 10 мм дебела стомана.
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Подобрени самозаключващи клещи със C-образни
челюсти
Подобрени възможности за професионалисти.

Изработени от термично обработена стомана и с покритие от никел/ хром за здравина и издръжливост.
Обновените възможности ви помагат да работите бързо, безопасно и ефективно.

Модел с кръгли върхове

Обезопасена регулираща планка
Намалява изскачането на регулиращата
планка.

Регулиращ винт

Голям регулиращ винт с
отвор за лесно завъртане.

Манивела като
опция
PR115

Профил

Изработен от термично
обработена стомана с
покритие от никел / хром за
здравина и издръжливост.

Дръжка, освобождаваща се с една ръка

Дръжки за освобождаване с винилово покритие за комфорт и лекота.

Модели с шарнирни накрайници

Шарнирен
накрайник

Кръгли
върхове

PR115S

18

PR18S

Артикул

Обща дължина (мм)

Дълбочина на
захвата (мм)

Отваряне (мм)

Тегло (кг)

PR6

165

46

56

0.2

PR115

280

83

100

0.9

PR18

450

254

114

1.4

PR6S

165

46

56

0.3

PR115S

280

83

100

1.0

PR18S

450

254

114

1.4
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Многоцелеви клещи

Шарнирен шпиндел и шпиндел с неподвижна глава за гъвкавост при затягането.

Многоцелеви клещи
PG634

Един шпиндел с шарнирен накрайник и шпиндел
с неподвижна глава за гъвкаво затягане. Отворите
с резба на челюстите позволяват добавяне на
приспособления.

Шарнирен
накрайник

100 мм
отвор

Фиксиран
шпиндел

Обща
Дълбочина
Артикул дължина на захвата Отваряне
Резба
(мм)
(мм)
(мм)

Тегло
(кг)

PG634

216

76

100

M8

0.5

PG114M

280

89

100

M10

0.9

Многоцелеви клещи с регулируем обхват и с голям обхват
Резба на отвора: M10 | Отваряне: 100 мм
PGA20M - Рамене с регулируем обхват
Горен регулируем шпиндел: Не надраскващи гумени накрайници,
накланяща се глава. Долен регулируем шпиндел: Не надраскващи гумени
накрайници, неподвижна глава.

Артикул

Обща
дължина (мм)

Дълбочина на
захвата (мм)

Тегло
(кг)

PGA20M

585 - 740

350, 405, 460, 510

2.2
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Клещи за тръби

Удобен начин за закрепване на цилиндрични или квадратни тръби за контактно
заваряване.

V-образният накрайник на клещите за тръби се приспособява към много
различни форми и размери.

PG114VM

PG115VM
XFVS

PG622V
PG634V

PG635V

V-образни накрайници
от неръждаема стомана

PG635VS

* Също така отделно се предлагат магнитни
V-образни накрайници и V-образни накрайници от
неръждаема стомана.

Вижте Принадлежности на страница 32.
Артикул

Обща
дължина (мм)

Горен V-образен
накрайник

Долен V-образен
накрайник

Дълбочина на
захвата (мм)

Отваряне
(мм)

Резба на
отвора

Тегло
(кг)

PG622V

150

Неподвижен

Неподвижен

50

25 - 50

M8

0.4

PG634V

216

Неподвижен

Неподвижен

76

50 - 80

M8

0.5

PG635V

216

Неподвижен

Магнитен
0º и 45º въртящ се

76

38 - 64

M8

0.5

PG635VS

216

Регулируем
Неръждаема стомана

Неръждаема стомана
0º и 45º въртящ се

76

38 - 64

M8

0.5

PG114VM

280

Неподвижен

Неподвижен

89

38 - 64

M10

1.3

PG115VM

280

Неподвижен

Неподвижен

89

38 - 64

M10

1.3

Държач за клещи за монтаж на стелаж
Удобно съхранение или използване без ръце
• Държи във вертикална или хоризонтална
позиция.
• Крилчати гайки от вертикално и хоризонтално
положение застопоряват клещите на място.

20

Артикул

Тегло (кг)

PB11

0.1
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Използвайте
с клещи
за дълги
детайли.
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Ъглови инструменти за стягане при заварка JointMaster™
Бързи, прецизни и достъпни затягащи инструменти за ъглови и Т-образни
съединения.

Серия PL

Разтваряне
(B)

Подвижна
глава

Затягащ ъглов инструмент за работа с една ръка.
• Идеални за бързо закрепване и освобождаване на

Регулира се
за различни
дебелини.

метални, дървени или синтетични материали.
• "Помощна ръка" за здраво закрепване на частта
под прав ъгъл, докато създавате или ремонтирате
постоянни съединения.
• Предлагат се с 1 чифт клещи.

Разтваряне (B):
PL622 : 0 - 19 мм
PL634 : 0 - 32 мм

Серия PT

Фиксиран на 90º JointMaster™.
• Прибираща се планка за подравняване на краищата
• V-образни жлебове за закрепване на кръгли части.
• Идеални за закрепване на два детайла с различна

Прибираща
се планка

Разтваряне
(B)

Прави
моментално
подравняване
на краищата.

дебелина, които изискват индивидуални корекции.

• Предлагат се с 2 чифта клещи.

Разтваряне (B):
PT622 : 0 - 32 мм
PT634 : 0 - 76 мм

Серия PA

Регулируема
дръжка

Регулируем JointMaster™.
• Регулируеми от 30º до 275º.
• Регулирайте до желания ъгъл и "заключете" на

Разтваряне
(B)

Може да се затяга и
да се изважда под
всякакъв ъгъл.

мястото му с дръжката.

• Свързва цилиндрични и плоски детайли или

30°-275°

материали с различни дебелини.
• Предлагат се с 2 чифта клещи.

Разтваряне (B):
PA622 : 0 - 32 мм
PA634 : 0 - 76 мм

90º стяга

• Бърз начин за закрепване на детайли под ъгъл 90º.
• Възможност за закрепване на детайла по 3

PG634V

UDL365

UDL365

Продава се
отделно

координатни оси чрез добавяне на клещи за тръби
(вижте страница 20).
• Широкото отваряне дава свободен достъп при
заваряване.

UDL365

Серия PL / PT / PA
C

B

A

B

A

C
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UDL365

Артикул

Дълбочина
на захвата
(A) (мм)

Max.
Разтваряне
(B) (мм)

Обща
дължина
(мм)

Тегло
(кг)

PL634

76

32

216

0.5

PT634

76

76

216

1.1

PA634

76

76

216

1.1

UDL365

76

50

241

0.8

www.tblok.com
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Клещи Strong Grip®
Лесни за захващане, регулиране и освобождаване.

M10 Отвор с резба за монтаж на
заземителен накрайник.
Неплъзгащ се
захват на горните и
долните челюсти.
1. Уникална манивела
за бързо и лесно
отваряне на челюстта и
регулиране на натиска

4. V-образен жлеб
на горната челюст
за захващане на
малки детайли.

2a. Увеличете или
намалете въртящия
момент, като вкарате
отвертка.
2b. Отвор за окачване на
таблото за съхранение.

Secure Adjustment Bar minimizes bar pop-outs.

Резачка за тел
Моделът PCH10 е показан

Минималното разтваряне на
дръжката дори при максимално
отваряне, прави тези клещи лесни
за захващане, заключване и
освобождаване.

3. Плавно и лесно удължаване

Уникални и удобни!
Клещи с C-образни челюсти и с глава - чук
Уникалния дизайн осигурява удобен чук при
необходимост, когато имате нужда от него!

Клещи с C-образни челюсти
Механично извитите челюсти с насечени зъби плътно захващат
цилиндрични детайли, както и детайли с различни форми.

22
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Артикул

Отваряне
(мм)

Обща
дължина (мм)

PCH10

40

300

Артикул

Отваряне
(мм)

Обща
дължина (мм)

PCJ50

26

180

PCJ70

40

245

PCJ100

41

300

PCJ120 *

55

360

* Уникален по-голям размер

www.tblok.com

Клещи Strong Grip®
Лесни за захващане, регулиране и освобождаване.

Клещи за щанга за издърпване по 2 координатни оси с глава-чук
Основен инструмент за дърпане, бутане и забиване, предназначен
за производители на щампи, майстори по поддръжка на
автомобили и автомобилни каросерии или цехове за ремонт на
автомобили. Щанга, монтирана в подвижна дръжка или в отвор с
резба M10 за дърпане или бутане по 2 оси.

Артикул

Отваряне (мм)

Обща
дължина (мм)

PPD100

40

715

Клещи за тръби Economy
Клещи за тръби с голямо разтваряне
(75 мм отваряне)! Големият (38 мм)
подвижен накрайник върху горната челюст
прави плътен контакт с обработвания
детайл. Регулируемият V-образен
накрайник на долната челюст може да
захваща кръгли, квадратни, плоски или под
ъгъл детайли.

Клещи с U-образни
челюсти
Широки U-образни
челюсти за видимост
на детайла, достъп при
заваряване, здраво
захващане.
Клещи за ламарина
Широките и надеждни
контактни пластини
осигуряват мощен захват
на детайла.

Клещи с дълги челюсти
Дълги, тънки челюсти за
достъп до затворени,
тесни и трудно достъпни
зони.

 02/ 850 60 06

Артикул

Отваряне (мм)
Цилиндр/Квадратен

Обща
дължина
(мм)

PVS100

до 75

360

Артикул

Обща
Отваряне (мм) дължина
(мм)

PUP90

50

275

PUP100

80

340

Артикул

Успореден
отвор (мм)

Обща
дължина (мм)

PDB80

10

250

PDB90

15

320

Артикул

Успореден
отвор (мм)

Обща
дължина (мм)

PLN50

5

205

PLN90

6

270

www.tblok.com
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Модулни стяги Third Hand

Спестяващи време магнитни инструменти за използ ване в цех или на обект.

(Използват се с клещи
за тръби Strong Grip™)

Модулни стяги Third Hand
Регулируеми във всички посоки.
“Third Hand” позиционират детайла под всякакъв ъгъл за пълен достъп при заварка.
Използвайте вашите THIRD HAND за повдигане и здраво закрепване на детайла на идеалните ъгъл и височина,
докато се заварява, нарязва, шкурка или боядисва. Здраво държи детайла във всяка позиция при настройка и
заключване на шарнирното съединение.

Модел с универсална база на C-образната стяга

Модел с основа за заваръчна маса

HAS42

HAS40

Набраздената глава на адаптора с 19 мм
отвор поема клещи или стяги за закрепване на
цилиндрични, плоски, квадратни или наклонени
детайли. Два винта здраво държат частите или
стягите в дадената позиция.

50 мм
отвор

(Клещи за
тръби PG635V
продават се
отделно.)

Универсални стойки за монтаж
на основата на стягата на плоски
или квадратни повърхности,
винкели и 25 мм цилиндрични
стойки.

Позиционира
детайла под
всякакъв ъгъл
за пълен достъп
при заварка.

64 мм

216 мм
Две връзки за приложения,
изискващи по-голяма
височина или по-голям
хоризонтален обсег.
Основата на стягата с два отвора
е съвместима със заваръчна маса
BuildPro™ или FrameBuilder™ за
монтаж във всяка точка върху
масата.

64 мм

Артикул

Описание

Тегло (кг)

HAS42

Модел с универсална база
на C-образната стяга

1.1

HAS40

Модел с основа за заваръчна
маса

1.6

Монтирайте на ръба
на масата
(до 50 мм дебелина)
Използвайте стяга Utility UDV65M

24
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Закрепва ламарина/плексиглас
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Стойка за ъглошлайф и стяга за детайли за пробиване

Спестяващи време магнитни инструменти за използ ване в цех или на обект.

Стойки за ъглошлайф
Съхранявайте вашия ъглошлайф и всички аксесоари на удобна, компактна стойка за лесен достъп.
Стойките за ъглошлайф захващат повечето 125 мм ъгло шла йфо ве .
Край на търсенето на гаечни ключове или резервни дискове!
Модел с основа C-образна стяга

Модел с магнитна основа
Държач
на гаечни ключове

MGH45

MGK53
Държач на
резервни дискове

Супер силната магнитна
основа се монтира върху
всякаква стоманена
повърхност.

Кука за навиване
на кабел

Държач на
дискове

Държач
на гаечни
ключове

Намотаване
на шнура

Монтаж на
крака на
масата

Артикул

Описание

Тегло (кг)

MGH45

Модел с магнитна основа

1

MGK53

Модел с основа C-образна стяга с вертикална
монтажна планка

1

Монтаж на
ръба на
масата

Стяга за детайли за пробиване

Закрепете стягата за пробиване с дрелка на всякаква повърхност с дебелина до 25 мм.

PTD09

A
B

Стягите за пробиване с
дрелка бързо се заключват
и освобождават, което ги
прави идеални за
повтарящо се стягане.

M12 x 38 мм L шпилка

Удобна и ергономична
ръкохватка

Артикул

(A) (мм)

(B) (мм)

Шпилка
(мм)

Тегло (кг)

PTD09

76

100

M12 x 38 L

0.9
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Клещи самозаключващи с верига и разгъващи се клещи Expand-O
Гъвкавост при фиксиране на елементи с неправилна форма!

Клещи самозаключващи
с верига

Фиксатор на веригата

Захващат 150 мм тръби със
стандартна 600 мм верига.

Фиксира положението на веригата.

Бързо въртяща се
манивела

Holds up to

• Стегнете около неудобно

елементи или елементи със
неудобна форма.
• Закрепете два детайла или
група материали здраво на
място, докато заварявате.
• ЕДИНСТВЕНИТЕ самозаключващи

Регулира отварянето и натиска
на стягата чрез дръжката.

150 mm
pipes

„Рибя опашка“ за
лесно вкарване и
изваждане
Специален край на веригата
тип „рибя опашка“ за лесно
поставяне в челюстите на
стягата.

Сменяема верига
UРазвийте и свалете съществуващата верига. Заменете
с по-къса или подълга верига, ако е необходимо.

* Предлагат се вериги с дължини по поръчка.

Артикул

Описание

Обща
дължина
(мм)

Тегло
(кг)

PC924

Клещи със стандартна верига
с 600 мм верига

230

0.9

PXC16

400 мм Сменяема верига

400

0.2

PXC36

910 мм Сменяема верига

910

0.5

PXC48

1 220 мм Сменяема верига

1,220

0.7

Разширяващи клещи Expand-O
Уникални, с обратно действие стягащи клещи!
Челюстите се движат в противоположни посоки,
за да се притиснат срещу двете повърхности.
PE10M

Мин.

26

Разширете скобите

Подравнете за нагласяне на
отворите

Поставете панел в U-образния
канал

Отделен шкаф

Артикул

Обща
дължина (мм)

Стягащо усилие (кг)

Резба

Мин. (мм)

Ход (мм)

Тегло (кг)

PE6M

165

230

M8

25

19

0.2

PE10M

254

410

M10

35

35

0.8
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Средства за заземяване PowerBase и Ground Hog
Силниятнатиск при захващане подобрява стабилността на дъгата и намалява
консумацията на енергия.

Заземяващи магнити PowerBase™
Поддържа вашите заземителни приложения!
Започнете заземяването незабавно!
• Заземяващият магнит PowerBase™ се установява бързо и лесно.
• Мощният редкоземен магнит осигурява голяма сила на закрепване.
• “V”-образната повърхност захваща цилиндрични детайли.
• Медната шпилка за свързване дава по-добра проводимост.

Голям меден конектор
за подобра проводимост.

Изключете заземяващия магнит
PowerBase™ и металните стружки падат.

Задържа здраво върху кръгли
или плоски повърхности.

Превключвателят ВКЛ/ИЗКЛ лесно
се завърта, дори с ръкавици

Артикул

Ампераж

Размери (мм)

Магнитна сила
(кг)

Тегло
(кг)

GM203

300 A @ 60% Работен цикъл

50 x 50 x 64

20

0.4

GM205

500 A @ 60% Работен цикъл

50 x 70 x 64

50

1.1

Заземяваща стяга

Стяга Ground Hog™

Разчетена съответно за 300 A Масивният, изолиран
меден U-образен канал се върти за лесен достъп и
може да се прикрепва към цилиндрични / неудобна
форма детайли.

Стяга Ground Hog™ Формата на жлеба върху
медната глава запечатва заваръчните пръски и
намалява натрупването на частици.
Страничният винт осигурява здрава връзка на
кабела. Корпусът на Ground Hog се завърта за
позициониране на кабела.
• Контролира електрическия ток чрез изолиране на

Едновременно стяга и заземява.

контактната повърхност и кабелната връзка.

• Получава равномерна, непрекъсната дъга, без затихване

GB428

и без топлинен пренос при увеличаване на живота на
кабела и намаляване на консумацията на енергия.

GP2850
A

C B

Ground Hog™
Разчетена за 450 A @ 60%
работен цикъл (с 2/0 кабел)

Артикул

Ампераж/Размер
на кабела (мм)

Дълбочина
на захвата
(A) (мм)

Макс.
Разтваряне (B)
(мм)

Резба на
отвора (C)
(мм)

Стягащо усилие
(кг)

Обща
дължина
(мм)

Тегло
(кг)

GB428

300 A / --

64

75

M6

100

180

0.4

GP2850

450 A / 2/O - 0.8

89

64

M10

180

280

1.1
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2 и 3 координатни менгемета
Ъглови стяги за заваряване.

2-координатни ъглови заваръчни стяги
Изработени от машинно обработен чугун.
Отличават се със следните подобрения:
• WAC35D и WAC45 имат машинно обработени външни

3-координатни ъглови заваръчни стяги
Закрепва по 3-те координати детайла преди
заваряване.

страни - използваеми при съединения в изправено
положение
• Отстоянията увеличават достъпа
• Винт с бързо задействане при луксозните модели.

Изправено положение

WAC35-SW

T-образни съединения

Quick Acting
Screw

Отстояния

“Swing
Away”
Arm

Тръби

Разстояние, измерено
с Т-образен ъгъл (E)

Отвори за
отстояние

Отстояние
Височина на
челюстта(F)

Разполага с ВИНТОВЕ ЗА БЪРЗО
ЗАДЕЙСТВАНЕ и ПОДВИЖНО рамо.

25 мм височина
на основата
(B)

Задържа детайлите неподвижно по
време на охлаждането, за да
минимизира изкривяванията
вследствие на свиването.

Размер на
процепа (A)

Дължи
на на челюст
та (D)

• Два винта за бързо задействане.
• Подвижно рамо по 3-тата
координата за бързо и лесно
отстраняване на детайла.

Ъглови
съединения (C)

Бутон за бързо
задействане
(само при WAC35D,
35-SW, 45, 45-SW)

WAC45-SW

T-образна
дръжка

120 мм разтваряне!

3-оси

2-оси

* Опционалната магнитна стойка поддържа детайлите.

28

(F) (мм)

Тегло
(кг)

47

33

4

122

62

35

5

95

122

62

35

5

11.1

120

135

100

57

11

30

11

95

122

62

35

11

50.9

11.1

120

135

100

57

20

Артикул

Възможности

WAC22

Стандартен винт, обработени две
външни повърхности

23.9

8.1

56

90

WAC34

Стандартен винт

30

11

95

WAC35D

Винт за бързо задействане, две отстояния,
обработени две външни повърхности

30

11

WAC45

Винт за бързо задействане, две отстояния,
обработени две външни повърхности

50.9

WAC35-SW

3-осево закрепване, винт за бързо
задействане, две отстояния, подвижно рамо

WAC45-SW

3-осево закрепване, винт за бързо
задействане, две отстояния, подвижно рамо
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(A) (мм) (B) (мм) (C) (мм) (D) (мм) (E) (мм)
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90º ъг ъл Tru AngL и преносими менг емета MagVise™
Спестяващи време алуминиеви менг емета з а из полз ване в цеха или при на обект.

Алуминиево приспособление Tru-AngL
за закрепване под ъгъл 90º
•
•
•
•
•

Разстояние, измерено с T-образен ъгъл (B)

Прецизно фиксиране под прав ъгъл.
Алуминиева сплав, устойчива на заваръчни пръски.
Закрепва цилиндрични, квадратни, плоски и ъглови форми.
Работи на външни и вътрешни повърхности.
Може да се закрепи в менгеме.
JДължина на
челюстта (A)

Закрепен в менгеме

LF-2
Дължина на
Височина на Тегло
Артикул челюстите T- разстояние
челюстите
(B)
(мм)
(кг)
(A) (мм)
(мм)
LF-2

180

38

64

1.4

Използван с клещи

Преносимо менгеме MagVise™
Използвайте лекото, компактно менгеме MagVise за бързо захващане под ъгъл 90º в цеха или в полеви
условия!
Магнитите в стените мигновено закрепват неподвижно тръби, винкели или метални планки за бързо и прецизно в
затягане под ъгъл 90º.

Model WK50
Разполага с бързодействащ регулируем шпиндел. Натиснете и задръжте бутона за бързо задействане и
възела на шпиндела се плъзга навътре и навън за супер бързо позициониране! Отпуснете бутона и
резбата става активна за стягане.
Бутон за бързо задействане

WK50
MagVise™ с бързодействащ регулируем шпиндел.
Въртящият се шпиндел позволява
закрепване на детайли с различни
дебелини.

Артикул

Възможности

Ъглови
съединения (мм)

Дължина на
челюстите (мм)

T-разстояние
(мм)

Височина на
челюстите (мм)

Тегло
(кг)

WK50

MagVise™ с регулируем
шпиндел

25

85

30

50

0.8
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Полустяг и и стяг и Shark
Бързозахващащи стяги.

Полу стяги
Ефективен и безопасен начин за подравняване на материали.
Методите със C-образна стяга с клин с пръстен в основата (DOG & WEDGE) и с разединяване (CUT-OFF)
при подравняване на материала са неточни, отнемащи време и небезопасни!
• Подравнява материали при производството на водни резервоари,
прегради, платформени секции, плоски плоскости и т.н.
• За работи с големи размери, направете временна заварка на още 48 мм
парче отрязана тръба по протежение на съединението.
Как се използва
• Направете временна заварка на

•

1

предната страна на 48 мм парче
отрязана тръба към пониската от
двете повърхности.
Плъзнете полу стягата върху
отрязаната тръба и завъртете
дръжката до подравняване на
неподравнения материал.

50

20 мм отвор с
вътрешна резба

2

80
Винт с гайка с медно
покритие/Корпус от
сферографитен чугун

190
89
49 мм

Артикул

Тегло (кг)

VHC15

2.2

ед. мярка: мм

Стяги Shark
Завъртащите се рамене с панти осигуряват широко
отваряне. Вътрешните назъбвания държат здраво детайлите.

Бързи настройки, само
натиснете бутона и
издърпайте или натиснете
дръжката в желаната позиция
за стягане, отпуснете бутона
и завъртете дръжката за
затягане.

C-образно стягащо
приспособление

Бутон за бързо
задействане

Показано с
опционални
гумени накрайници
(P/N: SCP)

SC65A
SC50A

Модел с права дръжка
с мек захват

30

Артикул

Описание

Макс.
отлепваща
сила (кг)

Отваряне
(мм)

Тегло
(кг)

SC50

T-образна
дръжка

455

127

1.0

SC50A

Права дръжка

135

127

0.9

SC65

T-образна
дръжка

455

165

1.1

SC65A

Права дръжка

135

165

1.0
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SC50

Модел с T-образна дръжка
(Голямо натоварване)

Панта
Приложения със
стеснен захват

Неравномерни
дебелини

www.tblok.com

Стяга цилиндр
части

Заваръчна маса NOMAD™ Economy

На напълно достъпна цена. Напълно регулируема. Лесно подвижна.

Заваръчната маса Nomad Economy е проектирана да гарантира
безопасна, транспортируемаи достъпна повърхност за заваряване.
Дръжка за издърпване
Стоманен плот с
2 мм дебелина

Уникални 28 мм прорези
Позволяват стягане ВЪВ ВСЯКА ТОЧКА.

В 28 мм прорези на плота на масата Nomad
могат да се поставят стяги MagSpring з а
стягане.

Регулируема
височина
Височината на масата се
регулира от 660 до 810 мм.

Изваждащи се
водещи шини
От двете страни
могат да бъдат
използвани като
прегради, водачи,
ограничители или
стягащи кантове.

Магнитният V-образен накрайник се закрепва
под масата, за да държи стягата в изправено,
„готово за използване“ положение.

Крак за
нивелиране
с ексцентрик
Стабилизира
масата на неравни
повърхности.

Колелца
За лесно придвижване.

Хоризонтална

30º

Сгъната

Артикул

Размер на плота
(мм)

Височина на
масата (мм)

Прорез в плота
(мм)

Положения
на масата

Натоварване
(кг)

Тегло
(кг)

TS3020

760 x 510

660 - 810

28

0º, 30º, сгъната

160

20

Комплектът с инструменти Nomad Economy е идеален за затягане и позициониране на
детайли върху масата Nomad.
Комплект с инструменти Nomad™ Economy: Артикул TSK104M

Стяги MagSpring x 2
- Рамо с пружина за бързо отваряне.

Мини магнит x 1
- Нисък профил за закрепване в тясно пространство.

Магнит за много ъгли x 1
- Закрепва детайли под ъгъл 30°, 60°, 45°, 90°.

Магнитен V-образен накрайник x 2
- Закрепва и повдига цилиндрични, квадратни, плоски и ъглови детайли.

2 стяги MagSpring™
(UBV45M - 75 mm Cap.)

1

1 мини магнит
(MS346A)

2

Магнит за много ъгли
(MS346C)

регулируеми
магнитни V-образни
накрайници
(XDV4 - 4 магнита)
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Принадлежности

Резервни части и принадлежности.

Горни V-образни накрайници
(за U-образни стяги)

Сменяеми части на U-образни стяги
Комплекти сменяемо рамо и шпиндел

Прикрепват се към горната част на стяги Utility,
оборудвани със стандартни накрайници.

Сменяеми части за клещи
Редкоземни магнитни V-образни
накрайници за закрепване на
цилиндрични и ъглови тръби.
Версия с 2 магнита
(само отгоре):

Версия с 4 магнита
(отгоре и отдолу):

XDV2 / XFV2

XDV4 / XFV4
Магнити

Магнити

P/N

за U-образни стяги

XER

UE серия

XFR

UF Серия

P/N

XGR

UG Серия

XDA2

UD Серия

XMR2

UM Серия
(оборудвани с H.D. накрайник)

XFA2

UE, UF, UG Серия

XMRP2

UM Серия
(оборудвани със стандартен накрайник)

XMA2

UM, UP Серия

XPR

UP Серия

XDA2S

Неръждаема стомана

UD Серия

P/N

Отвор

За стяги

За тръби

XFA2S

Неръждаема стомана

UE, UF, UG Серия

XDV2

M8

UD Серия

PG622 / PG634

XDV4

M8

--

--

XFV2

M10

UE, UF, UG
Серия

PG114M / PG134M
PG204M / PGA20M

XFV4

M10

--

--

» Серии с леко натоварване и важност

Отделни рамена и шпиндели за стяги
XMAR55-W
XPAR
XMT
XPT

XMA2S

Материал

за U-образни стяги

Неръждаема стомана

UM, UP Серия

Завинтващи се V-образни накрайници
Прикрепват се към горната част на стяги Utility,
оборудвани с накрайници за голямо натоварване.

Магнити
» XDV4 и XFV4 са версии за монтаж на маса.

Удължители
(за U-образни стяги)

P/N

Описание

XMT

Шпиндел за серия UM

XPT

Шпиндел за серия UP

XMAR55-W

Рано на стяга за серия UM

XPAR

Рано на стяга за серия UP

Прикрепят се към U-образни стяги за
приложения със стеснен или разширен
захват.

P/N

Комплект за смяна на пружинен
фиксатор

Отвор с вътрешна
резба

» За серии с нормално и голямо натоварване

Материал

за U-образни стяги

XMA
XMAS

UM, UP Серия
Неръждаема стомана

L

D

UM, UP Серия

XLK

V-образни накрайници
(за U-образни стяги и клещи)

P/N

Описание

XLK

За стяги серия UE, UF, UG и UM.

Стандартни V-образни накрайници
Стандартни V-образни накрайници За закрепване на
цилиндрични детайли и детайли под ъгъл.
Отвор

Сменяеми накрайници за
голямо натоварване

P/N

Отвор

D

L

За стяги

XDB1M

M8

16 мм

25 мм

UD Серия

XFBM

M10

18 мм

51 мм

UE, UF,
UG Серия

XMB2M

M10

22 мм

51 мм

UM, UP
Серия

XPB3M

M10

28 мм

75 мм

UP Серия

Сменяеми съединения и накрайници за
стяги от серия UM и UP.

P/N

Материал

M8

UD Серия

XFV

M10

UE, UF, UG PG114M / PG134M
PG204M / PGA20M
Серия

XMV

M10

UM, UP
Серия

--

M10

UP Серия

--

M8

UD Серия

PG622 / PG634

M10

UE, UF, UG PG114M / PG134M
PG204M / PGA20M
Серия

M10

UM, UP
Серия

XDV

XMJ
(Включен цилиндричен
щифт)

XPV
XDVS

Неръждаема
стомана

P/N

Описание

XMJ

К-т съединения и накрайници за стяги UM
и UP

XFVS

Неръждаема
стомана

Само за сменяем накрайник

XMVS

Неръждаема
стомана

XMA1

32
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Комплекти 4 в 1
(за U-образни стяги)

Отвор За стяги За клещи
PG622 / PG634

--

Преобразуват всички стяги Utility в стяги
4 в. Включват V-образен накрайник,
удължител и винт.

P/N

V-образен Удължител За стяги
накрайник за стяги

XDVBM

XDV

XDB1M

UD Серия

XFVBM

XFV

XFBM

UE, UF, UG

XMVBM

XMV

XMB2M

UM, UP Серия

XPVBM

XPV

XPB3M

UP Серия

www.tblok.com

Приспособление за захващане и заваръчни маси
FixturePoint
Модулно закрепване на достъпни цени.

Достъпна, лесна за използване модулна система за фиксиране.
Повишава качеството и производителността на работа!
Закрепване във ВСЯКА ТОЧКА на плота на масата.

ОТВОРИ:

16 мм

ДЕБЕЛИНА НА ПЛОТА:

4 мм

ШАБЛОН НА ОТВОРИТЕ:

50 x 50 мм

РАЗМЕР НА ПЛОТА:

900 x 600 мм

ЕДНА МАСА, ДВЕ НАСТРОЙКИ ПО ВИСОЧИНА:
Височина на плота на масата без прикрепени крака: 158 мм
Височина на плота на масата с прикрепени крака (включени): 860 мм
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Комплекти FixturePoint

Маса + Стяги + Модулни компоненти з а з ахващане.

Системата FixturePoint е идеална за позициониране на 2D рамки. Използвайте комплектите FixturePoint, за да
започнете веднага, да работите по-удобно, безопасно и ефективно, за по-добро качество и производителност
на работата! Стягите и компонентите FixturePoint могат да се поставят в 16 мм отвори на плота на масата с
размери 900 х 600 мм за гъвкавост при закрепването.

TBHKM100

- Пълен комплект за модулно закрепване за позициониране на 4x
рамки от КВАДРАТНИ тръби.
Комплектът включва:
TBH90604.....................Заваръчна маса FixturePoint
TBKM1-28.....................Комплект стяги и компоненти
4 броя
8 броя
4 броя
4 броя
4 броя
4 броя

Стяги Inserta (за поставяне в отворите)
Магнитни подпори
Фиксатори за позициониране
Фиксатори за вкарване в отворите Inserta
Фиксиращи планки
Адаптери с резбови отвори

TBHKM200

- Пълен комплект за модулно закрепване за позициониране на 4x
рамки от ЦИЛИНДРИЧНИ тръби.
Комплектът включва:
TBH90604.....................Заваръчна маса FixturePoint
TBKM2-24.....................Комплект стяги и компоненти
4 броя
8 броя
4 броя
4 броя
4 броя

34

Стяги Inserta (за поставяне в отворите)
V-образни фиксатори
V-образни дистанционери
Фиксиращи планки
Адаптори с резбови отвори

Стяги Inserta

Магнитни подпори

Фиксатори за позициониране

Стяги Inserta

Артикул UBN105

Артикул T50737

Артикул TBXS2538

Артикул TBXMS2538

Поставете в някой
отвор на масата за
здраво затягане.

Поставете във всяка точка
на масата за повдигане или
нивелиране на детайла.

Монтирайте върху масата
за позициониране и
застопоряване на детайла.

Монтирайте върху масата
за позициониране и
застопоряване на детайла.

Фиксиращи планки

Адаптори с резбови отвори

V-образни фиксатори

V-образни дистанционери

Артикул T60632

Артикул TXB6204

Артикул TBXV412

Артикул T64211

Монтирайте върху масата
за позициониране и
застопоряване на детайла.
Използвайте с адаптерите с
резбови отвори.

Монтирайте под масата за
преобразуване на всеки
отвор на масата в отвор с
резба M10.

Предназначени са за закрепване на
цилиндрични части. Поместват се
в отворите на масата FixturePoint,
D-образните фиксиращи планки и
V-образните дистанционери.

Използват се в
комбинация с V-образни
фиксатори.

 02/ 850 60 06

www.tblok.com

Шарнирни затегателни елементи

Идеални, пестящи време центроващо-кондукторни и закрепващи скоби.

НОВО!

Заключващи дръжки и повдигачи на заключващи устройства

ЗАКЛЮЧВАЩ ЛОСТ

ПОВДИГАЧ НА
ЗАКЛЮЧВАЩО
УСТРОЙСТВО

Вертикална дръжка
Придържащо действие

Вертикална дръжка
Придържащо действие

Хоризонтална дръжка
Придържащо действие

Гърбичен тип
Регулируема височина

Действащи на натиск/
издърпване
Основи, поддаващи се на
обработка чрез рязане

Действащи на натиск/
издърпване
Праволинейно
действие

Заключващ тип
Издърпващо действие

F-тип
Издърпващо надолу
действие

Шарнирни клещи
Стискащо действие

Пневматично задвижване

Вилкови възли

За големи натоварвания, с
възможност за заваряване
Придържащо действие

 02/ 850 60 06

www.tblok.com
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