VIBRATIONSAFDÆMPEDE HAMRE
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YDELSE
INDEFRA
OG
UD
Hos STANLEY® har vores erfaring og forståelse for
kunderne og deres udfordrende arbejdsmiljøer inspireret
os til udviklingen af den næste generation højtydende
vibrationsafdæmpede hamre; STANLEY VIBRATION
DAMPING® hammers.
Et dybdegående studie i ergonomien bag et hammerslag
har afsløret behovet for en kontrolleret kraft, samtidig med
minimering af de chokbølger, brugeren oplever.
Derfor har vores ingeniører udviklet den innovative teknologi,
der ligger til grund for det nye hammersortiment, så du kan få
opgaverne løst hurtigere og mere sikkert end nogen sinde før.
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KRAFT, KONTROL,
BESKYTTELSE
ANTIVIBE® TECHNOLOGY
Vores arbejde med vibrationsafdæmpende teknologier resulterede i
udviklingen af den unikke STANLEY ANTIVIBE® krave.
Denne unikke forbindelse mellem hammerhoved og -skæfte
anvender et specielt gummibaseret materiale, der aktivt absorberer
og fastholder chokbølgerne. Således beskyttes brugeren mod
skader, mens hammeren leverer maksimal slagstyrke.
Denne STANLEY ANTIVIBE® krave sammen med specialudviklede
materialer og innovative produktionsprocesser maksimerer
vibrationsafdæmpningen ved alle hamre i sortimentet.

KRAFTFULD SLAGSTYRKE
De nye mukkerter og nedbrydningshamre har fået et nyt design
med afrundet hoved og en unikt kurvet profil. I tests har denne
profil vist sig at levere dobbelt slagstyrke mod målet - og
reducere brugerens anstrengelser og øge nedbrydningsraten.
Vi har givet de nye nedbrydnings- og kløftehamre så lav vægt
som muligt og samtidig øget slagstyrken og derved yderligere
reduceret brugerens kraftanstrengelser og chokbølgerne.
Vores ingeniører har opnået disse resultater ved at gøre hovedet
mindre og øge “slagfladen” for at koncentrere kraften. Der er
også taget stor hensyn til at give hamrene den perfekte balance,
når de svinges.
Som resultat har de nye hamre lav vægt og leverer alligevel øget
kraft og kontrol sammenlignet med standardhamre. Derfor slår
en 14oz som en standard 20oz; og en 17oz som en 22oz.
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EGENSKABER I SORTIMENTET
Alle komponenter i sortimentet af STANLEY VIBRATION DAMPING® hamre er blevet gennemgået
og vurderet på ydelsen. Som resultat er både hoved og skæfte såvel som konstruktionsmaterialer blevet
optimeret for at give den bedste ergonomi for brugeren.

KLØFTEHAMRE

Hoveder med lav vægt og høj hastighed
sammenlignet med standardhamre - en 14oz slår
som en standard 20oz; en 17oz som en 22oz

Ekstra stor slagflade til
mere præcise træfninger

Stødabsorberende krave
isolerer vibrationerne
fra hammerhovedet

Hårdført gummibeklædt
skaft til perfekt greb
Stålbelægning
til beskyttelse af
hammerskaftet

Stålkerne øger styrke
og holdbarhed
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MUKKERTER OG NEDBRYDNINGSHAMRE
Det avancerede glasfiberskaft med partikler er designet til at absorbere stød
og vibration ved slag.
Kugleformet hoved - giver dobbelt slagstyrke
sammenlignet med konventionelle nedbrydningshamre

Stødabsorberende krave isolerer
vibrationerne i hammerens hoved

Epoxy-hoved kanaliserer
maksimal slagstyrke over til
opgaven

Slagfast polypropylenbeklædning giver holdbar,
slagbeskyttet finish

Optimalt skæftedesign med
kontrolleret greb - så slaget
afleveres med maksimal kraft
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FATMAX® VIBRATIONSAFDÆMPEDE HAMRE
• Hoveder med lav vægt og høj hastighed sammenlignet med
standardhamre - en 14oz slår som en standard 20oz; en
17oz som en 22oz
• Stødabsorberende krave isolerer vibrationerne fra hammerhovedet
• Hårdført gummibeklædt skaft til perfekt greb
• Stålbelægning til beskyttelse af hammerskaftet
• Stålkerne øger styrke og holdbarhed
• Ekstra stor slagflade til mere præcise træfninger

Lige klo

Bøjet klo

Art.nr
FMHT1-51260

Beskrivelse
FATMAX® Vibrationsafdæmpet hammer 14oz/397g (bøjet klo)

FMHT1-51249

FATMAX® Vibrationsafdæmpet hammer 14oz/397g (lige klo)

FMHT1-51244

FATMAX® Vibrationsafdæmpet hammer 17oz/482g (lige klo)
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FATMAX® VIBRATIONSAFDÆMPEDE MUKKERTER
• Verdens første partikelafdæmpede skaft absorberer vibrationer
bedre end massivt skaft
• Afrundet hoved giver dobbelt så koncentreret slagstyrke
• Robust, gummibeklædt skaft til bedre greb, komfort og
vibrationsabsorbering
• Hårdført polypropylen øger holdbarheden og beskyttelsen
• Stødabsorberende krave isolerer vibrationerne i hammerens hoved
• Smedet hammerhoved er fastgjort til skaftet for øget holdbarhed
• Leveres i 3 modeller

Art.nr
FMHT1-56006

Beskrivelse
FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 3lb/1361g

FMHT1-56008

FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 4lb/1814g

FMHT1-56009

FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert/smedehammer 4lb/1814g

FMHT1-56010

FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 6lb /2721g

FMHT1-56011

FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 8lb/3628g

FMHT1-56019

FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 10lb/4536g

Kundeservice:
Tlf. 70 20 15 10
www.stanleyworks.dk

STHT7-97255DK

Stanley Black & Decker
Roskildevej 22
2620 Albertslund

