CELTNIECĪBAS
INSTRUMENTI

Kad uzdevām jautājumus profesionāļiem par
āmuriem, atbilde bija vienkārša – mums vajadzīgs
āmurs, kas sit stiprāk un precīzāk un ar mazāku piepūli. Mēs
esam radījuši 425.gramu smagu āmuru, kura sitiena spēks
pielīdzināms 800.gramu āmuram, izmantojot MIG (metāla
inertā gāze) metināšanas tehnoloģiju. Tam ir titāna svars ar
100% tērauda izturību un spēku, kā arī papildus par 75%
lielāka sišanas virsma papildus precizitātei.

ĀMUrI

2

Monolīta izkalta galva
un īpaši izturīgs kāts
– Lielāka trieciena zona
Unikāla triecienu absorbēšanas
sistēma, kas iekausēta
ergonomiskā gumijas rokturī
ar rievotu pārklājumu ērtumam
un aizsardzībai pret izslīdēšanu.

1. Cietināta un rūdīta galva ar pastiprinātām malām papildus drošībai.
2. Rūdīta un eļļā dzesēts naglu vilcēja gals izturībai un spēkam prasīgiem naglu
vilkšanas darbiem.
3. Vizuāli pievilcīgs izkalts tērauda kāts un galva.
4
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4. Praktisks rokturis ar gumijas pārklājumu ērtumam un perfektam balansam.
5. Ekskluzīva „Tuning fork” triecienu absorbēšanas sistēma.

GrAPhITe

Frekvence hercos

1

Grafīta kāts

Koka kāts

5X lielāka triecienu absorbēšanas spēja kā tradicionālajiem
āmuriem ar koka kātu.

Absorbēšanas koeficents

COMPO-CAST®
„PILNĪGĀ TrIeCIeNA” FUNKCIJA
Āmura galvā atrodošos lodīšu kustība aptur atsitienu, kas
rodas tradicionālo āmuru triecieniem.
PreT-SKAIDU
Tērauda galva un kāts un pārkausēti ar biezu uretāna slāni,
kas novērš bojājumus darba virsmai un āmura galvai.
PreT-DZIrKSTeĻU
Neviena metāla daļa nav atklāta, tādēļ to var izmantot
darbos, kur pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks
dzirksteles rašanās gadījumā.

SPĒKS UN PreCIZITĀTe
Āmura galvā atrodošos lodīšu
kustība aptur atsitienu, kas rodas
tradicionālo āmuru triecieniem.
Tādējādi tiek nodrošināta
maksimāla kontrole un precizitāte.

Āmurs FatMax® Xtreme™
• 100% tērauds izturībai un ilgam mūžam
• Vieglmetāla korpuss samazina nogurumu
• par 75% lielāka sišanas virsma labākam
balansam un precizitātei
• Īpašs divkāršs galvas rūdījums samazina
lūšanu un plaisu veidošanos

• Ergonomiskas formas rokturis + pretslīdošs pārklājums - mazina nogurumu un
pieļauj dažādus satvērienus
• 425 g Āmurs, kas sniedz līdzvērtīgu
rezultātu, kā strādājot ar standarta 794 g
āmuru

XThT1-51124

Ar izliektu nagu - 425 g

-
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XThT1-51123

Ar taisnu nagu - 329 g

-
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3253561511233

ĀMURS FatMax® Xtreme™ AntiVibe™
• Viengabala izkalta tērauda galva ar lielu
sitiena virsmu un labu balansu
• 100% pārbaudīti āmuri pret plaisām
nodrošina darba kvalitāti
• Patentētā AntiVibe™ sistēma mazina
sitiena ietekmi uz rokām (24 stabilizatori
vibrāciju apsorbēšanai)
• Ergonomisks un ērts rokturis dažādiem
satvērieniem, samazina nogurumu
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• Rokturis ar patentētu rievotu gumijas
pārklājumu pasargā āmuru no izslīdēšanas
• Uzlabots, šaurāks nags
• Īpaši rūdīta galva un nags pasargā metālu
no plīšanas
• Magnētiska novietne naglas iedzīšanai
galvas augšpusē

1-51-162
1-51-164
1-51-163
1-51-165

450 g - ar izliektu nagu
567 g - ar izliektu nagu
450 g - ar izliektu nagu
567 g - ar izliektu nagu

-

4
4
4
4

3253561511622
3253561511646

1-51-177
1-51-167
1-51-169

624 g - ar gludu galvu
624 g - ar rievotu galvu
800 g - ar rievotu galvu

-

2
2
2

3253561511776
3253561511677
3253561511691

3253561511653
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ĀMURS FatMax® AntiVibe™ AVX
• Ergonomisks un ērts rokturis dažādiem
satvērieniem, samazina nogurumu
• Gumijas rokturis ar izslīdēšanas aizsardzību
ar patentētu dimanta raksta tekstūru
ērtumam un labākam sniegumam

1-51-210
1-51-212
1-51-215
1-51-532
1-51-538

• Patentēta triecienu absorbēšanas sistēma
un griezes stabilizācijas stieņi lai mazinātu
triecienu un vibrāciju
• Viengabala masīva izkalta galva lielākai
treiciena zonai un labākam balansam
• Magnētisks naglas turētājs darba
uzsākšanai

450 g - ar izliektu nagu
570 g - ar taisnu nagu
680 g - ar taisnu nagu
450 g - ar taisnu nagu
570g - ar izliektu nagu

-

4
4
4
4
4

3253561512100
3253561512124
3253561512155
3253561515323
3253561515385

TRADICIONĀLS VIENGABALA ĀMURS FatMax®
• Antivibe slāpēšanas dakša absorbē
triecienus un vibrāciju
• Rūdīts korpuss ilgākai noturībai
• Viengabala tērauda rokturis

1-51-223

793 g - ar taisnu nagu

• Patentēts roktura pārklājums drošākam
satvērienam
• Ergonomisks rokturis samazina āmura
izslīdēšanas risku
• Samazināta šķelšanās un lūšana

-
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3253561512230

FatMax® ANTIVIBE™ ĀMURS AR KANTAINU GALVU
• Vesera āmurs izmantošanai šaurās vietās
ar nepietiekami telpu pilnam atvēzienam
• Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija
samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta
plauksta un elkonis
• Ergonomiski izstrādāts rokturis ar ThermoPlastic gumijas satvērienu

1-56-001

www.stanleyworks.lv

1360 g

• Viengabalaina kalta konstrukcija lielākam
stiprumam un izturībai
• Pielietošana ietver kaltu, perforatoru un
akmens urbju sišanu, un daudzus citus
industriālus pielietojumus.

-

4

3253561560019
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FatMax® ANTIVIBE™ INŽENIERU ĀMURS
• Uzsitējveseris sišanai pa koku, metālu,
betonu vai akmeni
• Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija
samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta
plauksta un elkonis

1-56-004

1360 g

• Ergonomiski izstrādāts rokturis ar ThermoPlastic gumijas satvērienu
• Viengabalaina kalta tērauda galva un
rokturis visaugstākajai izturībai

-

4

3253561560040

FatMax® ANTIVIBE™ ĀMURS REĢIPSIM
• Īpaši izstrādāts reģipša/ģipškartona
uzstādīšanai
• Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija
samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta
plauksta un elkonis
• Viengabalaina kalta tērauda galva un
rokturis visaugstākajai izturībai

1-54-015

400 g

• Īpaša asmens mala perfekti noder veco
materiālu noņemšanai un elektrības
kontaktu ligzdu caurumu iezīmēšanai
• Nobīdīta sitamā virsma, lai atvieglotu
strādāšanu virs galvas

-

4

3253561540158

FatMax® ANTIVIBE™ ĀMURS ĶIEĢEĻIEM
• Šķeļamais āmurs ķieģeļu, akmens masas
flīžu un betona bloku šķelšanai
• Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija
samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta
plauksta un elkonis
• Viengabalaina kalta tērauda galva un
rokturis visaugstākajai izturībai

1-54-022

570 g

• Asmenim ir cieta griešanas šķautne,
kas domāta materiālu ierobīšanai pirms
ciršanas, lai iegūtu viendabīgu griezumu
• Plakana sitamā virsma ar rievotām
šķautnēm

-

4

3253561540226

FatMax® ANTIVIBE™ ĀMURS GALDNIEKIEM
• Dubultas funkcionalitātes āmurs malkas
ciršana un/vai mietu vai nerūdītu naglu
iedzīšanai
• Pielietojams plašā amatu spektrā ieskaitot
galdniecību, ierāmēšanu un jumta seguma
montāža

1-54-023
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800 g

• Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija
samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta
plauksta un elkonis
• Viengabalaina kalta tērauda galva un
rokturis visaugstākajai izturībai
• Ieteicams amatniekiem, ieskaitot
galdniekus, ierāmētājus un jumta seguma
montētājus

-

4

3253561540233
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GRAFĪTA ĀMURS
• 5 reizes mazāka vibrācija kā āmuriem ar
koka kātu
• Plakana galva ar asu naglu vilci
• Praktiski nesalaužams kāta un galvas
savienojums
• Īpaši augsta triecienu izturība salīdzinot ar
tradicionālajiem āmuriem

1-51-505
1-51-507

450 g
540 g

• Vibrāciju slāpēšana pateicoties elastomēra
rokturim un grafīta serdei
• Ērts rokturis ar aizsardzību pret izslīdēšanu
• Īpaši rūdīta triecienu zona izturībai un
drošībai
• Grafīta serde visā garumā izturībai un
balansam

-

4
4

3253561515057
3253561515071

DZELTENS STIKLA ŠĶIEDRAS ĀMURS Stanley
• Izkalts korpuss labākai izturībai
• Rūdīta galva mazina šķelšanās risku
• Stikla šķiedras rokturis mazina triecienus
un vibrāciju

1-51-622
1-51-624

450 g - ar taisnu nagu
570 g - ar taisnu nagu

• Patentēts roktura pārklājums uzlabo saķeri
ar plaukstu un mazina āmura izslīdēšanas
risku
• Ergonomisks rokturis ērtākai turēšanai

-

4
4

3253561516221
3253561516245

GRAFĪTA MŪRNIEKU ĀMURS
• Praktiski nesalaužams kāta un galvas
savienojums
• Korpuss pastiprināts ar grafīta serdi
papildus izturībai un balansam

1-51-103

www.stanleyworks.lv

750 g

• 5 reizes mazāka vibrācija nekā āmuriem
ar koka kātu
• Plakana galva
• Izliekts nags

-

2

3253561511035
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GRAFĪTA ĀMURS AR RIEVOTU GALVU
• Ergonomisks rokturis ar gumijas
pārklājumu, kas neļaus tam izslīdēt pat no
slapjas plaukstas
• Plakana galva ar slīpētām malām papildus
izturībai
• Pret-šķelšanās apstrāde triecienu zonā
papildus drošībai

1-51-136
1-51-137

600 g - gludais āmurs
600 g - ar rievoto galvu

• Augstāka slāpēšanas kapacitāte salīdzinot
ar klasiskajiem āmuriem
• Nesaulaužams grafīta korpuss ar patentētu
savienojumu sistēmu - maksimālai
izturībai, vibrāciju slāpēšanai un drošībai

-

6
6

3253561511363
3253561511370

GRAFĪTA ATSLĒDZNIEKU ĀMURS
• Palielināta galva un iecentrēta trieciena
zona
• 5 reizes mazāka vibrācija kā āmuriem ar
koka kātu
• Vibrāciju slāpēšana pateicoties elastomēra
rokturim un grafīta serdei

1-54-910
1-54-911
1-54-912
1-54-913
1-54-914

200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g

• Korpuss pastiprināts ar grafīta serdi
- papildus izturībai un balansam
• Praktiski nesalaužams kāta un galvas
savienojums
• Var tikt izmantots kniedēšanai un
galdniecībā

-

6
6
6
4
4

3253561549106
3253561549113
3253561549120
3253561549137
3253561549144

VESERIS FatMax®
• Patentēts vibrāciju slāpējošs garš rokturis
no stikla šķiedras

1-56-809
1-56-811
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4000 g, 865 mm
4500 g, 865 mm

• Ērts, neslīdošs rokturis

-

1
1

3253561568091
3253561568114
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ATSLĒDZNIEKU ĀMURS
• Nedaudz noapaļota galva un centrēta
skaldne
• Ergonomisks, elastīgs elastomēra apvalks
rokturim
• Rokturis nav noņemams pateicoties
rievotajai uzmavai un epoksīda sveķu
saistvielai

1-54-684
1-54-685
1-54-686
1-54-687
1-54-688

• Izturīgs pret ķīmiskām vielām un
temperatūras maiņām
• Bi-materiālu poliolefīna pret-vibrācijas
nesalaužams rokturis
• Var izmantot kā kniedēšanas vai galdnieka
āmuru

200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g

-

4
4
4
4
2

3253561546846
3253561546853
3253561546860
3253561546877
3253561546884

ELEKTRIĶU ĀMURS
• Bi-materiālu poliolefīna pret-vibrācijas
nesalaužams rokturis
• Izturīgs pret ķīmiskām vielām un
temperatūras maiņām

1-54-695

• Elastīgs elastomēra apvalks rokturim
• Plakana galva un ļoti izvirzīta skaldne
• Naglu un tapu iedzīšanai vietās, kurām ir
grūti piekļūt

200 g

-

4

3253561546952

ĀMURS AR KANTAINU GALVU
• Bi-materiālu poliolefīna pret-vibrācijas
nesalaužams rokturis
• Izturīgs pret ķīmiskām vielām un
temperatūras maiņām

1-56-361
1-56-362

• Ergonomisks, elastīgs elastomēra apvalks
rokturim
• Plakana, kantaina galva
• Parasti tiek izmantots kopā ar citu rīku:
tapu, kaltu, cirtni u.c.

1000 g
1250 g

-

2
2

3253561563614
3253561563621

ĀMURS AR KANTAINO GALVU UN GARU KĀTU
• Plakana galva ar nedaudz noapaļotām
šķautnēm lielākai drošībai
• Ergonomisks, elastīgs elastomēra apvalks
rokturim
• Rokturis nav noņemams pateicoties
rievotajai uzmavai un epoksīda sveķu
saistvielai

1-56-364
1-56-365
1-56-366
1-56-367

www.stanleyworks.lv

800 g
1000 g
1250 g
1500 g

• Izturīgs pret ķīmiskām vielām un
temperatūras maiņām
• Bi-materiālu poliolefīna pret-vibrācijas
nesalaužams rokturis

-

2
2
2
2

3253561563645
3253561563652
3253561563669
3253561563676
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BLUE STRIKE ĀMURS
• Izturīgs vinila rokturis, neuzņēmīgs pret
eļļām un vairumu šķīdinātājiem
• Cilindrisks ovāls kāts apvieno izturību ar
vieglumu

1-51-488
1-51-489

450 g
570 g

• Kalta un termiski apstrādāta galva labākai
izturībai un veiktspējai

-

6
6

3253561514883
3253561514890

STEELMASTER ĀMURS
• Matēta un rūdīta sitiena virsma cietībai un
drošībai
• Viengabala ovāls cilindrisks rokturis no
tērauda izturībai un balansam
• Galva un rokturis sastiprināti ar 5 tonnu
spiedienu papildus drošībai

1-51-031
1-51-033

450 g
570 g

• Mīksts ergonomisks rokturis komfortam
un saķerei
• Pilnīgi rūdīta oglekli saturoša tērauda galva
spēkam, izturībai un drošībai

-

4
4

5000366510316
5000366510330

STEELMASTER ĀMURS AR NAGLU TURĒTĀJU
• Atbilst DIN 7239
• Magnētiska galva
• Hromēts cilindrisks kāts un anatomisks
rokturis

1-51-037

600 g

• Viena durkļa pagarinājums, lai āmuru
nostiprinātu pie koka konstrukcijas un
atbrīvotu rokas
• Naglu vilkšanai piemērota forma un turētājs
naglu novietošanai
• Plakana kvadrāta formas galva

-

6

3253561510373

STEELMASTER ĀMURS AR NAGU
• Matēta un rūdīta sitiena virsma cietībai un
drošībai
• Viengabala ovāls cilindrisks rokturis no
tērauda izturībai un balansam
• Galva un rokturis sastiprināti ar 5 tonnu
spiedienu papildus drošībai

1-51-039
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500 g

• Mīksts ergonomisks rokturis komfortam
un saķerei
• Pilnīgi rūdīta oglekli saturoša tērauda galva
spēkam, izturībai un drošībai

-

6

3253561510397
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ATSLĒDZNIEKA ĀMURS DIN 1041
• Centrēta skaldne
• Koka rokturis

1-51-171
1-51-172
1-51-173
1-51-174
1-51-175
1-51-178

• Var izmantot kā kniedēšanas āmuru vai
galdnieka āmuru

100 g
200 g
300 g
400 g
500 g
800 g

-

4
4
4
4
4
2

3253561511714
3253561511721
3253561511738
3253561511745
3253561511752
3253561511783

ELEKTRIĶU ĀMURS
• Koka rokturis, ļoti izvirzīta skaldne.

1-54-697

200 g

• Ideāli piemērots naglu un tapu iedzīšanai
vietās, kurām ir grūti piekļūt

-

4

3253561546976

ĀMURS AR KANTAINU GALVU
• Neizjaucams pateicoties galvas un kāta
stiprinājumam, kurā izmantoti epoksīdsveķi
- augstākai drošībai

1-54-051
1-54-053

1000 g
1500 g

• Plakana galva ar nogrieztiem stūriem
labākai pretestībai
• Rūdīta tērauda galva ilgmūžībai
• Oša koka rokturis ilgmūžībai un balansam

-

2
2

3253561540516
3253561540530

GUMIJAS ĀMURS
• Gumijas galva sakausēta līdz cietībai no
85 līdz 90

1-57-051

ø 65 mm

• Koka rokturis un konisks kāta novietojums
• Piemērots mehāniķu darbiem

-

2

3253561570513

GUMIJAS ĀMURS 450 GRAMI
• Cieta gumijas galva, kas neatstāj melnus
nospiedumus

1-51-104

www.stanleyworks.lv

450 g

• Lakots masīvkoka kāts

-

2

3253561511042
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STIKLINIEKU ĀMURS
• Konusveidīgs rokturis
• Šķelta virsma

1-54-730

• Plakana galva

14 mm

-

2

3253561547300

COMPO-CAST® ĀMURS
• Ar tēraudu pastiprināti rokturi ļauj sasniegt
lielāku spēku un augstāku drošību,
aizsargā pret lūšanu neprecīza sitiena
gadījumā
• Mīksta trieciena virsma nebojā virsmas un
iekārtas

1-57-530
1-57-531
1-57-532
1-57-533
1-57-534

38 x 225 mm / 283 g
44 x 280 mm / 510 g
51 x 325 mm / 600 g
64 x 355 mm / 1180 g
70 x 405 mm / 1479 g

• Uretāns ļauj virsmai atgūt formu pēc
trieciena
• Compo-Cast® nebojā priekšmetus
pateicoties tā konstrukcijai un uretāna
pārklājumam

-

4
4
4
4
2

3253561575303
3253561575310
3253561575327
3253561575334
3253561575341

COMPO-CAST® VESERIS
• Uretāns ļauj virsmai atgūt formu pēc
trieciena
• Compo-Cast® nebojā priekšmetus
pateicoties tā konstrukcijai un uretāna
pārklājumam

1-57-550
1-57-552
1-57-554

70 x 510 mm / 2260 g
89 x 760 mm / 4760 g
87 x 915 mm / 5210 g

• Bez atsitiena pateicoties simtiem metāla
bumbiņu kas galvas iekšienē pārvietojas un
absorbē enerģiju pēc trieciena

-

2
2
2

3253561575501
3253561575525
3253561575549

STEELMASTER CIRVIS
• Galva un rokturis sastiprināti ar 3 tonnu
spiedienu
• Aizsargājošs galvas pārklājs ar jostas
sprādzi

1-51-030

600 g

• Viengabala cilindrisks rūdīta tērauda
rokturis lielākai drošībai
• Ergonomisks, neslīdošs rokturis, kas ir
neuzņēmīgs pret šķīdinātājiem

-

6

3253561510304

CIRVIS
• Kalta un gruntēta rūdīta tērauda galva
• Oša koka rokturis nostiprināts ar trīskāršu
ķīli papildu drošībai

1-59-066
1-59-068
1-59-070
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600 g
800 g
1000 g

• Rokturis veidots vieglākam satvērienam un
labākai veiktspējai

-

6
6
6

3253561590665
3253561590689
3253561590702
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KĀ IZVĒLĒTIES
PAREIZO ĀMURU
Visos gadījumos, īpaši ja ir plānots izmantot āmuru ilgstošu laika posmu, ieteicams
izvēlēties FatMax® ANTIVIBE āmurus, kuri praktiski slāpē visu vibrāciju, tādējādi novēršot
traumu rašanos.
Āmuri ar naglu vilci
Piemēroti vispārējiem celtniecības darbiem, kā arī jumta
un grīdas uzstādīšanai.
Ir pieejami divu veidu āmuri ar naglu vilci - ar taisno
naglu vilci un ar izliekto naglu vilci.
Taisnais naglu vilcis ir piemērots grīdas dēļu uzlaušanai
vai nevajadzīgu profilu
atlaušanai, kamēr izliektais naglu
vilcis ir piemērots tieši naglu
vilkšanai.
Trieciena virsmai vajadzētu
būt pilnībā rūdītai un nedaudz
izliektai lai izvairītos no nodiluma,
kamēr ārājai galvas daļai jabūt
rūdītai (ne tik cieti) lai izvairītos
no nelielu fragmentu atdalīšanās
triecienu laikā.
Izvēlieties naglu vilci, kura malas ir precīzi noslīpētas.
Naglu vilcim vajadzētu rūdītam un cietinātam eļļā lai
izveidotu izturīgāku struktūru, kas spēs “iekosties”
naglas kātā un nesalūzīs. Patiess āmura naglu vilča
kvalitātes rādītājs ir tā spēja izvilkt naglu aiz tās kāta
un ne aiz galvas.
Magnētiskais naglu turētājs XL AVX āmuriem ir
nenovērtējams, kad vēlaties iesist naglu vietā, kur to
nevarat pieturēt ar otru roku.

Izvēloties āmura svaru
ir svarīgi ņemt vērā, ka nav
jēgas cilāt 22 oz āmuru lai
iedzītu 50 mm (2”) naglas.
Tāpat arī iesist 75 mm naglu
ar 16 oz smagu āmuru būs
grūtāk.
Kā kompromisa variantu
var izvēlēties 20oz āmuru
kā labu vispārējā pielietojuma āmuru.

Āmuri ar ķīli
Vieglāki āmuri mazām naglām un štiftiem.
Varringtona āmurs ar ķīli ir daudz vieglāks instruments,
kas pieejams svarā no 6 līdz 12 oz un ķīlis ir noderīgs
nobeidzot naglu sišanu. Smalkiem paneļu štiftiem
izvēlieties āmuru štiftiem, kam ir garāks kāts un mazāka
trieciena virsma.

Āmurs ar apaļu galu - inženieriem un
mehāniķiem.
Šos āmurus izmanto galvenokārt inženieri un auto
mehāniķi. Apļa vieda galam ir vairāki pielietojumi, bet
galvenokārt to izmanto lai kaltu kniedes.

Āmuri ar kvadrātainu galvu
Šiem āmuriem būtu jābūt Jūsu vienīgajai izvēlei ja
vēlaties izmantot aukstos kaltus. Trieciena virsmai
āmuram ir jābūt lielākai par lietojamo kaltu, savādāk
pastāv liels risks gūt traumu no atsistajām metāla
skabargām, īpaši ja kalta gals jau ir nolietots par daudz.

Speciālistu āmuri
Stanley piedāvā arī plašu sortimentu ar speciālistu
āmuriem, tādiem kā ķieģeļu āmuri, veseri, divkāršā
pielietojuma āmuri/cirvji un reģipša āmurs reģipša
starpsienu uzstādīšanas darbiem.

PADOMI
UN IETEIKUMI
Kā lietot āmuru ir acīmredzami vienkērši, tomēr šie ieteikumi palīdzēs to darīt
drošāk un ar mazāku piepūli.
PADOMS 1 Turiet āmuru pie kāta aizmugurējās daļas tā
lai mazais pirkstiņš balstās uz “āķa” izvirzījuma kāta
apakšā. Tas ļaus saglabāt drošu satvērienu neizmantojot
visu plaukstas spēku lai noturētu āmuru. Atslābinieties.
PADOMS 2 Veltiet brīdi lai izvēlētos labāko pozīciju.
Labākam sniegumam labročiem vajadzētu izvirzīt kreiso
kāju uz priekšu un labo kāju atvirzīt atpakaļ. Tas dos
drošu un stabilu pozu darbam.
PADOMS 3 Novietojiet savas pēdas lai mainītu plecu
augstumu, kuriem būtu vēlams atrasties tā lai nagla
tiktu sista pilnībā horizontāli. Ja labā roka ir pārāk zemu,
pastāv risks, ka nagla tiks liekta prom no sitēja un
otrādi, ja roka būs pārāk augstu.

PADOMS 6 Veicot apdares darbus un citus smalkus
darbus cenšaties nesabojāt virsmu sitot naglu.
Izmantojiet punktsiti lai iesistu štiftus līdz ar virsmu vai
dziļāk par to.
Gremdurbja štiftu pēc tam var piepildīt lai nodrošinātu
ideālu, neredzamu savienojumu.
PADOMS 7 Īsus (12 mm) štiftus ir grūti noturēt vietā lai
uzsāktu sišanu, tādēļ tos ieteicams iepraust kartona
gabalā un turēt rokas drošā attālumā no sitiena
izdarīšanas. Iesitiet štiftu materiālā un noņemiet kartona
gabalu pabeidzot sišanu.

PADOMS 4 Novietojiet naglu ar roku pareizajā vietā un
viegli uzsitiet pa to pāris reizes lai iestiprinātu to kokā
vismaz 12 mm dziļumā 75 mm naglai. Tad atvelciet
āmuru tālāk un sitiet to stiprāk līdz nagla ir taisnā
līmenī.
PADOMS 5 Naglas izvlikšanu ar āmuru, kam ir naglu
vilcis var veikt divējādi. Pirmais variants ir to darīt
aizāķējot naglas galvu un otrs variants ir aizāķējot
naglas kātu. Ja mēģiniet izvilkt garu naglu, tad labākais
kā to darīt ir aizāķēt to vistuvāk punktam, kurā nagla
ieet kokā. Novietojiet koka gabalu blakus naglai un
izmantojiet to kā atbastu lai nesabojātu pamata
materiālu. Pēc tam velciet āmura kātu uz sevi
vienmērīgi, cenšoties neraustīt to ar spēku. Kad nagla ir
izvilkta par kādu gabalu, cenšieties to sagrābt ar naglu
vilci aiz kāta vai novietojiet vēl vienu koka gabalu lai
iegūtu augstāku atbalstu un sagrābtu naglu aiz galvas,
turpinot to vilkt ārā vertikāli.
• Nekad nesitiet ar āmura galvas sāniem, jo tie nav
rūdīti
• Rūdītām mūrniecības naglām izmantojiet kantaino
āmuru nevis parasto naglu āmuru
• Izmantojiet āmuru ar kantainu galvu lai strādātu ar
aukstajiem kaltiem un vienmēr valkājiet drošības
brilles un cimdus

IETEIKUMS Nekad nevajadzētu censties ietaupīt
pērkot āmuru.
• Kad strādājiet ar aukstajiem kaltiem vai
caurumsišiem, āmura virsmai būtu jābūt vismaz par
10 mm lielākai par sitamā objekta virsmas izmēru
• Sākot darbu ar jaunu āmuru ir ieteicams noņemt
aizsargājošo lakas kārtu no sitamās virsmas ar
vidējas rupjības smilšpapīru lai izvairītos no āmura
noslīdēšanas no naglas galvas

NOJAUKŠANAS INSTrUMeNTI
Nojaukšana un renovācija viedo lielu daļu no celtniecības nozares. Sienu un mēbeļu jaukšana ir kļuvusi par regulāru darbu,
tādēļ Stanley ir radījis plašu instrumentu klāstu šiem darbiem, kas atbilstu speciālistu prasībām.

FuBar™ III FatMax® XTREME™
Rūdīta sišanas virsma palīdz
izvairīties no šķelšanās
• Viengabala rūdīta tērauda galva un
kāts
• 2 rindu dēļu sagrābšanas žoklis
• Viengabala tērauda veseris
• Precīzs liekšanas āķis
• Reģipša laušanas durklis
• Rievots gumijas rokturis
• Naglu vilcējs

• Lauznis
• Rūdīta un cietināta trieciena virsma
• I-veida konstrukcija
• Izturīgs
• Palielināta izturība
• Rūdītais tērauds palīdz
izvairīties no šķelšanās

Viengabala izkalts
tērauda korpuss
palielina izturību

Rievoti žokļi kas ir
piemēroti standarta
izmēra dēļu
sagrābšanai

Rievots rokturis
nodrošina izcilu
ērtumu un kontroli
Slīpēta naglu sprauga
vieglai naglu izvilkšanai

1-55-120

FuBar III 760 mm

-

1

3253561551208

FuBar™ II FatMax® 4-VIENĀ INSTRUMENTS
• Vieglāks svars, kas piemērots atkārtotai
sišanai
• Viengabala izkalts oglekļa tērauda korpuss
• Rievots satveršanas žoklis
• Rūdītais tērauds palīdz izvairīties no
šķelšanās

1-55-119

FuBar II 380 mm

• Rievots gumijas rokturis ērtumam un
kontrolei
• Var ievietot āmura turētājā pie jostas
• Naglu vilcis un laušanas stienis

-

2

3253561551192

FuBar™ FatMax® XTREME™
• Viengabala rūdīta tērauda galva un kāts
• 2 rindu dēļu sagrābšanas žoklis
• Viengabala tērauda veseris
• Precīzs liekšanas āķis
• Reģipša laušanas durklis
• Rievots gumijas rokturis
• Naglu vilcējs

1-55-099

www.stanleyworks.lv

FuBar 457 mm

• Lauznis
• Rūdīta un cietināta trieciena virsma
• I-veida konstrukcija
• Izturīgs
• Palielināta izturība
• Rūdītais tērauds palīdz izvairīties no
šķelšanās

-

2

3253561550997
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LAUZNIS FatMax®
• Īpaši izturīgs tērauda korpuss
• Slīpēti gali labākai aizāķēšanai
• Platākas galu malas labākai saķerei

1-55-503
1-55-504
1-55-513

600 mm
900 mm
762 mm

• Plakana trieciena virsma laušanas darbiem
un izmantošanai ar āmuru
• Samazināts svars vieglākai lietošanai

-

2
2
2

3253561555039
3253561555046
3253561555138

LAUZNIS FatMax®
• Izliektais stienis padara naglu vilkšanu,
laušanu un celšanu vieglāku
• Rūdīts papildus izturībai
• Naglu vilkšanas sprauga ar slīpētiem
galiem uzlabo funkcionalitāti
• Viegli pamanāms pulverkrāsojuma
pārklājums

1-55-101
1-55-102
1-55-104

Ø 20 mm x 360 mm
Ø 26 mm x 610 mm
Ø 26 mm x 910 mm

• Slīpēts naglu vilcis ērtākai vilkšanai
• Izkalts oglekļa tērauda korpuss, kas spēj
izturēt 975ft-lbs liekšanas spēku
• Trīs šķautņu korpuss palielina izturību un
spēku

-

4
4
4

3253561551017
3253561551024
3253561551048

Wonder Bar®
• Viegli pamanāms pulverkrāsojuma
pārklājums
• Slīpēts naglu vilcis ērtākai naglu vilkšanai
• Pulēti un slīpēti gali - ērtākai aizāķēšanai
aiz malām

1-55-045

• Izliektais stienis padara naglu vilkšanu,
laušanu un celšanu vieglāku
• Izkalts oglekļa tērauda korpuss papildus
izturībai

1-55-526
1-55-515

1-55-525

1-55-045
1-55-515
1-55-525
1-55-526
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Mini Wonder Bar, 180 mm
Wonder Bar, 320 mm
Super Wonder Bar, 380 mm
Wonder Bar X21, 530 mm

X
-

6
4
4
4

3253561550454
3253561555152
3253561555251
3253561555268
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NAGLU VILCIS, LAUZNIS FatMax®
• Īpaši izturīgs tērauda korpuss
• Korpuss ar pretslīdēšanas materiālu
labākam satvērienam
• Augstas redzamības krāsojums

1-55-510
1-55-511
1-55-512

250 mm ar plakanu galu
250 mm ar šauru galu
300 mm Lauznis

• Pulētas un slīpētas malas precīzai naglu
vilkšanai un laušanai
• Plakana trieciena virsma ļauj viegli
izmantot ar āmuru

-

2
2
2

3253561555107
3253561555114
3253561555121

NAGLU VILČI SĪKDARBIEM
• Rūdīts korpuss papildus noturībai un
aizsardzībai pret liekšanos
• Rūdīts un izkalts tērauda korpuss labākai
izturībai
• Slīpēts naglu vilcis ērtākai naglu vilkšanai
• Pulēti un slīpēti gali - ērtākai aizāķēšanai
aiz malām

0-55-114
0-55-115
0-55-116
0-55-117

Naglu vilcis, 10” / 250 mm
Naglu vilcis, 12” / 300 mm
Apšuvumam, 8” / 200 mm
Apšuvumam, 10” / 250 mm

• Plakanā triecienu virsma ļauj iedzīt naglu
vilci zem dziļi iesistām naglām
• Izliektais stienis padara naglu vilkšanu,
laušanu un celšanu vieglāku
• Viegli pamanāms pulverkrāsojuma
pārklājums

X
X
X
X

2
2
2
2

3253560551148
3253560551155
3253560551162
3253560551179

NAGLU VILČI
• Noslēgts naglu vilcis grūti aizsniedzamām
vietām
• Īpaša sprauga naglu vilkšanai

• Viegli pamanāms pulverkrāsojuma
pārklājums
• Izkalts oglekļa tērauda korpuss papildus
izturībai

1-55-155
1-55-156
1-55-157

1-55-155
1-55-156
1-55-157

www.stanleyworks.lv

500 mm
600 mm
700 mm

6
6
6

8001140551553
8001140551560
8001140551577
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FatMax® AUKSTAIS KALTS

Gumijoti roku aizsargi papildus
ērtumam un aizsardzībai no
sitieniem
Rūdīts un karsēts tērauds pēc precīziem
norādījumiem papildus izturībai

4-18-327

4-18-333

4-18-330

Izkalts hroma vanādija tērauds papildus spēkam
un izturībai un mazāka liekšanās
Stanley asmens saglabā
asumu ilgāk, ietaupot
asināšanas laiku

4-18-331

4-18-329

4-18-332

4-18-333
4-18-327
4-18-328
4-18-331
4-18-330
4-18-332
4-18-329

Mūrnieka, 45 x 250 mm
Ķieģeļu, 76 x 215 mm
Ķieģeļu, 100 x 215 mm
Grīdas, 75 x 275 mm
Elektriķu, 55 x 250 mm
Garais, 25 x 300 mm
Betona, 19 x 300 mm

X
X
X
X
X
X
X

3
3
3
3
3
3
3

3253564183338
3253564183277
3253564183284
3253564183314
3253564183307
3253564183321
3253564183291

AUKSTAIS KALTS
• Kvalitatīvs hroma vanādija tērauds

4-18-286
4-18-287
4-18-288
4-18-289
4-18-290
4-18-291
4-18-292
4-18-298
4-18-299

Aukstais kalts, 10 x 140 mm
Aukstais kalts, 12 x 150 mm
Aukstais kalts, 16 x 170 mm
Aukstais kalts, 19 x 175 mm
Aukstais kalts, 22 x 200 mm
Garais kalts, 25 x 300 mm
Plakanais kalts, 32 x 300 mm
komplekts 3 gab.
12 gab. caurumsišu & kaltu kompl.

• Rūdīts un cietināts pēc precīzas
specifikācijas papildus drošībai

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3253564182867
3253564182874
3253564182881
3253564182898
3253564182904
3253564182911
3253564182928
3253564182980
3253564182997

ĶIEĢEĻU KALTS

4-18-297

• Kvalitatīvs hroma vanādija tērauds
• Viengabala konstrukcija kalta no hroma
vanādija tērauda palielinātam stiprumam
un izturībai

• Pulverkrāsas pārklājuma kārta, lai
instruments būtu vieglāk pamanāms
• Rūdīts un cietināts pēc precīzas
specifikācijas papildus drošībai

4-18-294
4-18-297
4-18-294
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Ķieģeļu kalts, 100 x 215 mm
Mūrnieka kalts, 45 x 215 mm

X
X

3
3

3253564182973
3253564182942
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PUNKTSITIS AR MAINĀMO GALU FatMax®
• Divi punktsiši vienā (1/32 un 2/32)
• Divu materiālu rokturis ērtākai turēšanai un
samazina izslīdēšanas risku

1-58-501

76 mm

• Iespējams lietot ar atbilstošiem skrūvgriežu
uzgaļiem

X

4

3253561585012

PUNKTSITIS AR MAINĀMO GALU FatMax® Xtreme
• Divi punktsiši vienā (1/32 un 2/32)
• Divu materiālu rokturis ērtākai turēšanai un
samazina izslīdēšanas risku
• Iespējams lietot ar atbilstošiem skrūvgriežu
uzgaļiem

1-58-502

www.stanleyworks.lv

Ø 1 & 2 mm

• Rokturis izmantojams elektriskajos urbjos
kā skrūvgriežu uzgaļu turētājs ērtai un ātrai
uzgaļu nomaiņai

X

4

3253561585029
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CAURUMSIŠI UN PUNKTSIŠI

4-18-226

4-18-236

• Rūdīts un cietināts pēc precīzas
specifikācijas
• Kvalitatīvs hroma vanādija tērauds
• Pulverkrāsas pārklājuma kārta, lai
instruments būtu vieglāk pamanāms

4-18-226
4-18-233
4-18-236

6 gab. komplekts
Caurumsitis, 5 x 150 mm

• Viengabala konstrukcija kalta no
instrumentu tērauda palielinātam
stiprumam un ilgmūžībai

X
X
X

3
3
3

3253564182263
3253564182331
3253564182362

NAGLU SITĒJS
• Kvadrāta formas galva
• Frēzēts korpuss

0-58-111
0-58-112
0-58-113
0-58-114

ø 0,8 x 102 mm
ø 1,6 x 102 mm
ø 2,4 x 102 mm
ø 3,2 x 102 mm

• No rūdīta un cietināta tērauda
• Nošķelti pulēti punkti

X
X
X
X

6
6
6
6

3253560581114
3253560581121
3253560581138
3253560581145

DYNAGRIP NAGLU SITĒJU KOMPLEKTS
• Garš slīpi nogriezts punkts labākam
novietojumam
• Elastomēra rokturis labākam satvērienam

0-58-930
0-58-911
0-58-912
0-58-913

ø 0,8; 1.6; 2,4 mm, komplekts 3 gab
ø 0,8 mm
ø 1,6 mm
ø 2,4 mm

• Trīs kodēti izmēri atšķirīgās krāsās vieglākai
atpazīšanai
• No rūdīta tērauda ilgmūžībai

X
X
X
X

6
6
6
6

3253560589301
3253560589110
3253560589127
3253560589134

PUNKTSITIS
• Izrobots rokturis ar kvadrāta formas galvu
• Frēzēts korpuss precizitātei

0-58-120
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3,2 x 101 mm

• Cietināts un rūdīts tērauda sakausējums
izturībai
• Kvadrāta formas galva, nošķelti pulēti stūri

X

6

3253560581206
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KĀ IZVĒLĒTIES
PAREIZO LAUZNI?

Wonder Bar
produkti
Ļoti noderīgi instrumenti
liekšanai, naglu vilkšanai
un celšanai plašā izmēru
izvēlē.

FuBar produkti
Unikāls Stanley vairāku
pielietojumu instruments,
kas pieejams trīs izmēros.
Tie var tikt izmantoti liekšanai, šķelšanai,
lauzšanai, sišanai un naglu vilkšanai.
FatMax® XL FuBar instrumentam būtu jākļūst
par neatņemamu katra celtnieka instrumentu
kastes sastāvdaļu.

Nojaukšanas
& laušanas stieņi
Izkalts āķis un spīles
galos, kas spējīgi
veikt pašus smagākos darbus
nojaukšanas jomā.

Precīzie
naglu vilči
Īsākie naglu vilči ir aprīkoti ar
platākām saskarsmes virsmām,
kas samazina bojājumus darba
virsmai veicot tādus darbus kā
naglu vilkšana vai apdares dēļu
noņemšana.
Tie ir piemēroti virtuvju uzstādītājiem
un interjera dekorētājiem.

PADOMI UN IETEIKUMI
PADOMS 1 Ķieģeļu un bloku šķelšanai vajadzētu
izmantot ķieģeļu kaltu un āmuru ar kantainu galvu.
Veiciet vieglāku atzīmi uz visām ķieģeļa pusēm un tad
pabeidziet griezienu ar stiprākiem triecieniem pa kalta
galvu.
PADOMS 2 Mazāki kabatas izmēra kalti ir pieejami
lai noņemt no sienām un grīdām flīzes. Lai to paveiktu
nepieciešams novietot kaltu pareizā leņķī starp flīzi
un virsmu, kad pietiek ar vienu asu sitienu pa kaltu lai
atdalītu flīzi no virsmas.

PADOMS 3 Dabiskam akmenim ir līdzīga graudaina
struktūra kā kokam, tikai daudz grūtāk paredzamā
izvietojumā. Izvairieties no to šķelšanas šķērsām
pa vidu, jo tas var novest pie akmens sašķelšanās.
Strādājiet uzmanīgi ar kaltu no akmens malām,
projām ejošā leņķī no akmens korpusa. Veiciet
smalkus šķēlienus.
Strādājot ar akmeņiem vienmēr velciet cimdus
un aizsargbrilles.

SKrĀPJVĪLeS
Stanley skrāpjvīles ir piemērotas gandrīz jebkādu materiālu formas veidošanai. Asmenim ir līdz pat 450 asinātu un rūdītu zobiņu, kas
nodrošina nemainīgu griezumu un tā dziļumu. Nav nepieciešama nekāda asināšana vai regulēšana.

SKRĀPJVĪLE AR METĀLA KORPUSU UN REGULĒJAMU ROKTURI
• Polipropilēna rokturis un metāla
sakausējuma korpuss izturībai un ilgam
mūžam

5-21-122

310 mm

• Komplektā ar asmeni vispārējam
pielietojumam
• Roktura stāvokli var mainīt no vertikāla uz
horizontālu

X

2

3253565211221

SKRĀPJVĪLE AR METĀLA KORPUSU
• Piemērota visa veida 250 mm gariem
asmeņiem
• Izmantojama kā ēvele apgriešanai un
līmeņošanai
• Rievots papildus rokturis priekšējā daļā
precīzākam rezultātam

5-21-296

315 mm

• Polipropilēna rokturis un metāla
sakausējuma korpuss izturībai un ilgam
mūžam
• Komplektā ar asmeni vispārējam
pielietojumam 5-21-293

X

2

3253565212969

SKRĀPJVĪLE AR PLAKANU KORPUSU
• Piemērota visa veida 250 mm gariem
asmeņiem
• Rievots papildus rokturis priekšējā daļā
precīzākam rezultātam
• Izmantojama ar grūšanas vai vilkšanas
kustību atkarībā no asmens novietojuma

5-21-295

440 mm

• Polipropilēna rokturis un metāla
sakausējuma korpuss izturībai un ilgam
mūžam
• Komplektā ar asmeni vispārējam
pielietojumam 5-21-293

X

2

3253565212952

SKRĀPJVĪLE AR MAZO METĀLA KORPUSU
• Skrūve aizmugurē asmens noņemšanai
- nav nepieciešami instrumenti
• Praktiska un parocīga - var izmantot ar
vienu roku

5-21-399
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153 mm

• Ātra asmens uzlikšana un noņemšana
• Izturīgs metāla korpuss spēkam un
noturībai

X

2

3253565213997

www.stanleyworks.lv

APAĻĀ SKRĀPJVĪLE
• Caurumu paplašināšanai vai izteikti izliekto
virsmu formēšanai

5-21-297

400 mm

• Izturīgs polipropilēna rokturis ilgam mūžam
• Izmanto 250 mm garu asmeni 5-21-291

X

2

3253565212976

SKRĀPJVĪLE AR PLAKANU KORPUSU
• Viegls izliets plastmasas korpuss izturībai
un lietošanas ērtumam
• Kompakts instruments ar izliektu asmeni
labākai noņemšanas spējas

5-21-102

305 mm

• Vienkārši uzspraužama asmens nomaiņa nav nepieciešami instrumenti
• Izmantojama ar visa veida 140 mm
asmeņiem

X

6

3253565211023

SKRĀPJVĪLE AR LIETU KORPUSU
• Piemērota visa veida 250 mm gariem
asmeņiem
• Skrūve aizmugurē asmens noņemšanai nav nepieciešami instrumenti

5-21-103

270 mm

• Vispārējam pielietojumam
• Viegls izliets plastmasas korpuss izturībai
un lietošanas ērtumam

X

6

3253565211030

MAZĀ SKRĀPJVĪLE AR LIETU KORPUSU
• Izmantojama ar visa veida 140 mm
asmeņiem
• Var tikt lietota ar vienu roku papildus
ērtumam

5-21-104

www.stanleyworks.lv

155 mm

• Ātra asmens uzlikšana un noņemšana
• Viegls izliets plastmasas korpuss izturībai
un lietošanas ērtumam

X

6

3253565211047
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SKRĀPJVĪLE SĪKDARBIEM
• Viegls izliets plastmasas korpuss izturībai
un lietošanas ērtumam
• Vienkārši uzspraužama asmens nomaiņa nav nepieciešami instrumenti

5-21-115

185 mm

• Izlietais rokturis ir praktiski nesalaužams
• Izmantojams ar 65 mm garu asmeni
5-21-515

X

6

3253565211153

APAĻAIS SKRĀPJVĪLES ASMENS
• Piemērots skrāpjvīlei 5-21-297

5-21-291

250 mm

• Caurumu paplašināšanai vai izteikti izliekto
virsmu formēšanai

X

6

3253565212914

VISPĀRĒJĀ PIELIETOJUMA ASMENS SKRĀPJVĪLEI
• Vispārējā pielietojuma asmens ar izbīdītiem
zobiem virsmas noņemšanai
• Izmantojams kokam, vinilam, reģipsim,
stiklšķiedrai un linolejam

5-21-293

250 mm

• Piemērots skrāpjvīlēm; 5-21-122,
5-21-295, 5-21-296, 5-21-103

X

12

3253565212938

ASMENS AR IZLIEKUMU SKRĀPJVĪLĒM
• Izmantojams ar skrāpjvīlēm 5-21-122,
5-21-295, 5-21-296 un 5-21-203
• Ātrai materiāla noņemšanai un izliektu
virsmu formēšanai

5-21-299
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250 mm

• Piemērots visiem 250 mm skrāpvīļu
rāmjiem

X

12

3253565212990

www.stanleyworks.lv

SMALKAIS ASMENS SKRĀPJVĪLĒM
• Smalkam nobeigumam darbā ar cietkoku,
gala šķiedru un mīkstākiem materiāliem
• 5-21-398 piemērots skrāpjvīlēm
5-21-399, 5-21-102 un 5-21-104,

5-21-398
5-21-393

140 mm
250 mm

• 5-21-383 piemērots skrāpjvīlēm
5-21-103, 5-21-122, 5-21-295,
5-21-296

X
X

12
12

3253565213980
3253565213935

METĀLA UN PLASTIKĀTU ASMENS SKRĀPJVĪLĒM
• Piemērots skrāpjvīlēm 5-21-122,
5-21-295 5-21-296 un 5-21-203

5-21-508

250 mm

• Plakans asmens lietošanai ar mīkstiem
metāliem un plastikātiem

X

12

3253565215083

ASMENS 5-21-115 SKRĀPJVĪLEI
• Ātrai materiāla noņemšanai
• Izmantošanai ar skrāpjvīli 5-21-115

5-21-515

www.stanleyworks.lv

63 mm

• Darbojas uz vilkšanas kustību
• Neliels izliekts asmens sīkdarbiem

X

12

3253565215151
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X			
X
X			
X
X			
X			
X			

Saplāksnis

Vinils

Gumija

Reģipsis

Termalīts

Krīts

Stiklšķiedra

X		
X		

X
X
X

Alumīnijs

Varš

Mīksts tērauds

X			

Linolejs
21-295
21-296
21-103
21-122

X			

21-295
21-296
21-103
21-122

21-399
21-102
21-104

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21-295
21-296
21-103
21-122

21-297

X

X

X

X		

X

X

21-115

X

X

X

X

X			

X		

X		

21-295
21-296

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sīkdarbu asmens
5-21-515

X			

X

X		

X

Neilons

X

X

Plastikāta pildījumi

X

				

Plastikāta lamināti

X		

X		

X

Svins

X

X		

X		

X		

X		

X

X

X

X		

X		

X		

X		

X		

Misiņš

Skrāpjvīļu veidi

X			

Finieris
X

X			

Skaidu plāksne

X

X				

X

X

Koka gala dzīsla

X		

X

X

X

X

X		

Koksne

X

X

Apaļais asmens
5-21-291

X

Smalkais asmens Izliektais asmens Asmens metāliem
un plastikātiem
5-21-398
5-21-299
5-21-508

Cietkoks

Skrāpjvīļu asmeņu pielietojuma tabula

Standarta asmens Smalkais asmens
5-21-293
5-21-393

SKRĀPJVĪLES

Skrūvgriežu uzgalis reģipsim
• Pārvērš jebkuru urbjmašīnu skrūvgriezī
• Uzgaļu turētājs
• Metāla riņķis aizsargā uzgali un notur
skrūvi vietā

• Lietojams ērtai gipškartona plākšņu
skrūvēšanai
• Lietojams ar visiem 3/8” un 1/2”
skrūvgriežiem

SThT0-05926
SThT0-16137

SThT0-05926
SThT0-16137

Magnētisks uzgaļu turētājs
PH2

X
X

6
12

3253560059262
3253560161378

PROFILU KNIEDĒTĀJI
• Metāla konstrukciju uzstādīšanai bez
skrūvēm vai naglām

15-261

350 mm

-

20

5000366152615

Reģipša griezējs
• Divi asmeņi sniedz iespēju vienlaicīgi veikt
griešanu no abām pusēm
• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai
• Regulējams griešanas dziļums

• Maināmi asmeņi
• Speciāls ģipškartona griezējs 9,5 līdz 15
mm biezu ģipškartonu griešanai
• Maksimālais griešanas platums: 12 cm

SThT1-16069

max 9,5 - 15 mm

-

4

3253561160691

SThT0-16131

Rezerves griešanas ritenis

X

12

3253560161316

4

3253561058783

Caurumu griezējs
• Kalibrēts instruments nodrošina precizitāti
• Ērtai caurumu griezšanai līdz pat Ø40 cm
• Izmēru atzīmes ātrai rādiusa uzstādīšanai

SThT1-05878

www.stanleyworks.lv

Maks. Ø40 cm

• Regulējama adata
• Ērti lietojams

-
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Rīvdēlis - ķelle
• Neliels asmens ieloks sniedz lielisku
rezultātu ģipškartona savienojumiem
• Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus
izturībai

SThT0-05898

280 x 130 mm Apaļi stūri

• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai
• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

-

6

3253560058982

SThT0-05899

320 mm x 130 mm Apaļi stūri

-

6

3253560058999

SThT0-05900

320 mm x 130 mm Taisni stūri

-

6

3253560059002

Rokas slīpētājs
• Lielas izturības rievots alumīnija korpuss
• Efektīvs smilšpapīra stiprināšanas
mehānisms nodrošina lielisku saķeri

SThT0-05927

80 x 23 mm

• Komfortabls divu materiālu rokturis
• Lietojams ar visa veida smilšpapīriem

-

4

3253560059279

Alumīnija Slīpētājs ar kātu
• Lielas izturības rievots alumīnija korpuss un
koka kāts ar mīkstu pārklājumu

SThT0-05928

Alumīnija

• Efektīvs smilšpapīra stiprināšanas
mehānisms nodrošina lielisku saķeri
• Lietojams ar visa veida smilšpapīriem

-

2

3253560059286

Smilšpapīrs 80 un 120 raupjuma
• Abrazīvo sietu ir neiespējami aizķepināt un
tas ir ilgmūžīgs

SThT0-05929
SThT0-05930
SThT0-05931
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K 80 x 10 gab.
K 120 x 10 gab.
K 120 x 100 gab.

• Iepakojumā 10 vai 100 loksnes 120
raupjuma un 10 loksnes 80 raupjuma

X
X
X

12
12
3

3253560059293
3253560059309
3253560059316

www.stanleyworks.lv

Plākšņu pārnēsāšanas rokturis
• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai

SThT1-05868

• Vieglai ģipškartona un citu materiālu
plākšnu pārnēsāšanai
• Pārdodas pa pāriem (2 gab kompl.)

2 gab.

-

4

3253561058684

TURĒTĀJS PLĀKŠŅU PĀRNĒSĀŠANAI
• Sintētisks, viegls, izturīgs korpuss, kas
nebojā plāksni
• Ergonomisks rokturis pacelšanai

1-93-301

-

• Rūpīgi izstrādāta turēšanas grope efektīvai
plāksnes bloķēšanai transportēšanas laikā

-

6

3253561933011

T-Veida stūrenis
• Viegli nolasāma skala melnā krāsā
• Nolocīta galva griešanai ar vienu piegājienu

SThT1-05894

www.stanleyworks.lv

T-Veida stūrenis

• Ļoti izturīgas kniedes maksimālai elastībai

-

2

3253561058943
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Lielā špakteļu lāpstiņa - Nerūsējošā tērauda
• Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus
izturībai
• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai

SThT0-05895
SThT0-05771
SThT0-05776

200 mm
250 mm
300 mm

• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai
• Gluds cinka sakausējuma uzgalis lielai
izturībai
• Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku
elastību

-

4
4
4

3253560058951
3253560057718
3253560057763

Nerūsējošā tērauda špakteļu lāpstiņa ar Ph2 skrūvgriezi
• Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus
izturībai
• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai
• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

SThT0-28000
SThT0-28034
SThT0-28041

100 mm
125 mm
150 mm

• Gluds cinka sakausējuma uzgalis lielai
izturībai
• Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku
elastību
• Roktura galā iestrādāts Ph2 skrūvgrieža
uzgalis

-

6
6
6

3253560280000
3253560280345
3253560280413

Nerūsējošā tērauda špakteļu lāpstiņa
• Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus
izturībai
• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai
• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

SThT0-05786
SThT0-05799
SThT0-05864
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100 mm
125 mm
150 mm

• Gluds cinka sakausējuma uzgalis lielai
izturībai
• Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku
elastību

-

6
6
6

3253560057862
3253560057992
3253560058647

www.stanleyworks.lv

Stanley® apgrieztā špakteļu lāpstiņa
• Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus
izturībai
• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai
• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

SThT0-26089

-

• Gluds cinka sakausējuma uzgalis lielai
izturībai
• Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku
elastību

-

6

3253560260897

Stanley® Slīpā špakteļu lāpstiņa
• Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus
izturībai
• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai

SThT0-26088

-

• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai
• Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku
elastību

-

6

3253560260880

ŠPAKTEĻU LĀPSTIŅA
• Profesionāla kvalitāte
• Zils tērauda asmens

1-28-943
1-28-944
1-28-956
1-28-957

www.stanleyworks.lv

• Koka rokturis
• Smalki zobiņi

mazā 20 cm
lielā 20 cm
mazā 12 cm
lielā 12 cm

-

10
10
10
10

3253561289439
3253561289446
3253561289569
3253561289576
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Nerūsējošā Tērauda Ārējā Stūra ķelle
• Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus
izturībai
• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai

SThT0-05622

Ārējo stūru ķelle

• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai
• Asmens augšdaļas īpašā forma sniedz
lielisku veiktspēju un rezultātu

-

4

3253560056223

Nerūsējošā Tērauda Iekšējo Stūru ķelle
• Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus
izturībai
• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai

SThT0-05777

Iekšējo Stūru ķelle

• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai
• Asmens augšdaļas īpašā forma sniedz
lielisku veiktspēju un rezultātu

-

4

3253560057770

Ķelle apmetumam
• Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus
izturībai

• Divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai
• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

SThT0-05896

SThT0-05897

SThT0-05896
SThT0-05897
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51 x 127 mm
38 x 127 mm
82 x 108 mm
82 x 101mm

-

4

3253560058968

X

6

3253560058975

www.stanleyworks.lv

Teleskopisks balsta stienis reģipša montāžai
• Lielas izturības rievots alumīnija korpuss
• Regulējams balsta stienis reģipša plākšņu
nostiprināšanai un montāžai

SThT1-05932

1140 – 2895 mm

• Efektīva dizaina skava plāksnes
noturēšanai vietā

-

2

3253561059322

Stūra profila nostiprinātājs reģipsim
• Nostiprini stūra līstes ar vienu sitienu
• Naglas un skrūves nav nepieciešamas

SThT1-16132

www.stanleyworks.lv

29 mm x 29 mm

• Lietojams ar Gumijas āmuru (nopērkams
atsevišķi)

-

2

3253561161322
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Izturīgs nerūsējošā tērauda trauks
• Nerūsējošā tērauda trauks ģipša un citu
materiālu jaukšanai - izturīgs un viegli
kopjams

SThT0-05867

305 mm

• Stingra plastmasas konstrukcija pasargās
no materiāla noplūdes

-

6

3253560058678

Izturīgs Plastmasas trauks
• Plastmasas trauks ģipša un citu materiālu
jaukšanai - izturīgs un viegli kopjams

SThT0-05866

254 mm

• Stingra plastmasas konstrukcija pasargās
no materiāla noplūdes

-

12

3253560058661

Mikseris
• Šeškantu stiprinājums lietošanai ar
standarta urbjmašīnām
• Ideāli piemērots špakteļmasas, krāsas,
līmes u.c. materiālu jaukšanai

SThT2-28042
SThT2-28043
SThT2-28044
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Ø 80 x 400 mm, max 10 kg
Ø 100 x 590 mm, max 20 kg
Ø 120 x 590 mm, max 30 kg

• Mikserim ir lāpstiņas un aizsarg-riņķis, kas
pasargā to no kontakta ar trauka malām
• Pieejams trīs izmēros

-

12
6
6

3253562280428
3253562280435
3253562280442

www.stanleyworks.lv

LOGU SKRĀPIS
• Piemērots liekās krāsas/uzlīmju
noņemšanai no logiem
• Komplektā 1 lielas noslodzes asmens

0-28-590
skrāpis 170 x 60 mm
4-98-020
skrāpis 170 x 60 mm
1-11-916 asmens 1992 ar caurumiem - 100 gab
3-11-916 asmens 1992 ar caurumiem - 10 gab
6-11-916
asmens 1992 - 10 x 10 gab

• Dzeltens plastmasas rokturis ar Stanley
lielas slodzes asmeni

X
X
-

12
500
20
10
1

5000366105932
3253564980203
3253561119163
3253563119161
3253566119168

SKRĀPIS KRĀSAI
• Rūdīts asināms asmens
• Korpusā iespējams ievietot papildu asmeni
• Divu malu asmens
• Sintētisks rokturis – skrāpis

0-28-617
0-28-619

38 x 180 mm
64 x 230 mm

• Četru malu asmens, divas malas domātas
apdarei
• Veidots no melnas plastmasas, melna
apdare ar tērauda skrūvi vidū

X
X

6
6

3253560286170
3253560286194

X
X

5
5

3253560282905
3253560282929

MAIŅAS ASMENS KRĀSAS SKRĀPIM
• Rezerve modeļiem 28-617, 28-619

0-28-290
0-28-292

asmens 38 mm priekš 28-617
asmens 64 mm priekš 28-619

STIKLU SKRĀPIS AR METĀLA KORPUSU
• Profesionāla kvalitāte
• Izbīdāms taisnstūrains asmens

0-28-500
0-28-510
1-11-515

www.stanleyworks.lv

40 mm x 95 mm
asmens 40 mm - 10 gab
asmens 40 mm - 100 gab

• Misiņa izbīdīšanas poga
• Metāla korpuss

X
X
-

10
10
50

3253560285005
3253560285104
3253561115158
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VĪLES
• Augstas izturības oglekļa tērauda korpuss,
kas saglabā asumu
• Ergonomisks rokturis maksimālai kontrolei

0-22-486
0-22-441
0-22-266
0-22-450
0-22-451
0-22-499
0-22-494
0-22-498
0-22-501
0-22-455
0-22-456
0-22-457
0-22-458
0-22-497
0-22-460
0-22-461
0-22-462
0-22-463
0-22-442
0-22-443
0-22-496
0-22-444

plakana, vidēji zobi - 150 mm
plakana, vidēji zobi - 200 mm
plakana, vidēji zobi - 250 mm
plakana, vidēji smalka - 150 mm
plakana, vidēji smalka - 200 mm
plakana, smalka - 200 mm
pusapaļa, vidēji zobi - 150 mm
pusapaļa, vidēji zobi - 250 mm
pusapaļa, vidēji zobi - 200 mm
pusapaļa, vidēji smalka - 150 mm
pusapaļa, vidēji smalka - 200 mm
kantaina, vidēji zobi - 150 mm
kantaina, vidēji smalka - 150 mm
trīsstūra, vidēji zobi - 150 mm
trīsstūra, vidēji zobi - 200 mm
trīsstūra, vidēji smalka - 150 mm
trīsstūra, vidēji smalka - 200 mm
trīsstūra, smalka - 150 mm
apaļa, vidēji zobi - 150 mm
apaļa, vidēji zobi - 200 mm
apaļa, vidēji smalka - 150 mm
apaļa, vidēji smalka - 200 mm

• Gumijots rokturis, kas samazina vibrācijas
• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3253560224868
3253560224417
3253560222666
3253560224509
3253560224516
3253560224998
3253560224943
3253560224981
3253560225018
3253560224554
3253560224561
3253560224578
3253560224585
3253560224974
3253560224608
3253560224615
3253560224622
3253560224639
3253560224424
3253560224431
3253560224967
3253560224448

VĪLES MOTORZĀĢIM
• Augstas izturības oglekļa tērauda korpuss,
kas saglabā asumu
• Ergonomisks rokturis maksimālai kontrolei

• Gumijots rokturis, kas samazina vibrācijas
• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

0-22-491

motorzāģim Ø 4,0 x 200 mm

X

3

3253560224912

0-22-476

motorzāģim Ø 4,5 x 200 mm

X

3

3253560224769

0-22-492

motorzāģim Ø 4,8 x 200 mm

X

3

3253560224929

0-22-481

motorzāģim Ø 5,5 x 200 mm

X

3

3253560224813

0-22-487

konusveida, vidēji smalka - 150 mm

X

3

3253560224875

0-22-488

konusveida, smalka - 150 mm

X

3

3253560224882

0-22-495

konusveida, smalka - 150 mm

X

3

3253560224950

0-22-490

konusveida, vidēji smalka - 150 mm

X

3

3253560224905

VĪĻU KOMPLEKTI
• Augstas izturības oglekļa tērauda korpuss,
kas saglabā asumu
• Ergonomisks rokturis maksimālai kontrolei

0-22-445
0-22-464
0-22-500
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3 gab. komplekts (150 mm - tievā
konusveida, vid.smalka, Apaļā,
Trīsstūra), Vidēji zobi
3 gab. komplekts
(200 mm - Plakanā, vid.smalkā,
8” Pusapaļā, vid.smalkā)
6 gab. tievo vīļu komplekts

• Gumijots rokturis, kas samazina vibrācijas
• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

X

3

3253560224455

X

3

3253560224646

X

10

3253560225001

www.stanleyworks.lv

SKRĀPJVĪLES
• Augstas izturības oglekļa tērauda korpuss,
kas saglabā asumu
• Ergonomisks rokturis maksimālai kontrolei

0-22-465
0-22-478
0-22-467
0-22-468
0-22-469
0-22-470
0-22-275
0-22-471
0-22-472
0-22-473
0-22-474
0-22-475
0-22-479

plakana, vidēji zobi - 200 mm
plakana, vidēji zobi - 250 mm
plakana, vidēji smalka - 200 mm
plakana, vidēji smalka - 250 mm
pusapaļa, vidēji zobi - 200 mm
pusapaļa, vidēji zobi - 250 mm
pusapaļa, vidēji zobi - 300 mm
pusapaļa, vidēji smalka - 200 mm
pusapaļa, vidēji smalka - 250 mm
apaļa, vidēji zobi - 200 mm
apaļa, vidēji zobi - 250 mm
apaļa, vidēji smalka - 200 mm
apaļa, vidēji smalka - 250 mm

• Gumijots rokturis, kas samazina vibrācijas
• Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3253560224653
3253560224783
3253560224677
3253560224684
3253560224691
3253560224707
3253560222758
3253560224714
3253560224721
3253560224738
3253560224745
3253560224752
3253560224790

SKRĀPJVĪĻU KOMPLEKTS - 3 GAB.
• Oglekļa tērauda sakausējums saglabā
asumu ilgāk
• Ergonomisks rokturi, kas pasargā no
izslīdēšanas

0-22-477

www.stanleyworks.lv

(200 mm: plakana ar vidējiem zobiem,
pusapaļa ar vidējiem zobiem, apaļa ar
vidējiem zobiem)

• Gumijas pārklājums rokturim samazina
vibrāciju
• Caurums rokturī ērtākai uzglabšanai

X

3

3253560224776
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Stanley Automātiskais cauruļu griezējs
• Izturīgs izlieta metāla korpus
• Rievota korpusa virsma ērtam satvērienam
• Pieejams 15 vai 22 mm caurulēm
• Automātiska griešanas regulācija

0-70-445
0-70-446

Ø 15 mm
Ø 22 mm

• Ātri un ērti - vienkārši rotējiet un griežiet
• Lietojams ar vienu roku
• Maināms griešanas ritenis

X
X

6
6

3253560704452
3253560704469

Stanley Regulējams Cauruļu Griezējs
• Piemērojams dažāda izmēra cauruļu
griešanai
• Izturīgs metāla korpuss

• Tērauda ritenīši precizitātei.
• Maināms griešanas ritenis/asmens

70-448

70-449

70-447

0-70-447
0-70-448
0-70-449
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Ø 3 - 22 mm
Ø 3 - 30 mm
Rezerves griešanas ritenis

X
X
X

6
6
10

3253560704476
3253560704483
3253560704490

www.stanleyworks.lv

Stanley
Plastmasas Cauruļu griezējs
• Paredzēts līdz 28 mm plastmasas
caurulēm
• Augstas precizitātes nerūsējošā tērauda
asmens
• Izturīga sakausējuma korpuss

0-70-450

Ø 28 mm

• Tīrs, precīzs griezums
• Ergonomisks rokturis maksimālai ērtībai
• Pielietojams plastmasas cauruļu, dārza
šļūteņu, elektro-izolācijas vadu, flīžu dekoru
un aizskaru sliežu griešanai

X

6

3253560704506

Stanley Uzgriežņu Atslēga Santehniķiem - pašregulējoša
• Paredzēta krānu vai uzgriežņu skrūvēšanai
• Īpaši izstrādāts dizains piekļūšanai šaurās
vietās
• Grozāms rokturis

0-70-453

Pašregulējoša

• Izlocīts āķis labai saķerei dažādiem
izmēriem
• Reversa pozīcija

X

6

3253560704537

Stanley Uzgriežņu Atslēga Santehniķiem
• Paredzēta krānu vai uzgriežņu skrūvēšanai
• Īpaši izstrādāts dizains piekļūšanai šaurās
vietās

0-70-454

www.stanleyworks.lv

1/2” un 3/4”

• Izkalts tērauda korpuss
• Fiksēti 1/2 collu un 3/4 collu BSP gali

X

6

3253560704544
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Stanley Mini Cauruļu locītājs
• Loka 6/8/10 mm kapara caurules
• Izlieta čuguna korpuss izturībai
• Ērti rokturi ar pret-slīdēšanas pārklājumu

0-70-451

Ø 6, Ø 8, Ø 10 mm

• Skaidri redzamas atzīmes precīzu leņķu
locīšanai

X

6

3253560704513

Stanley Cauruļu locītājs
• Loka 12, 15 un 22 mm kapara caurules
• Izturīgi tērauda rokturi un rūdīti skrituļi
• Pagarināti rokturi papildus spiediena
spēkam

0-70-452

146
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12,15, 22 mm

• Paredzēts arī izmantošanai piestiprinot pie
darba galda
• Speciāla veidne, kas nodrošina precīzu
locīšanu bez krokām

X

1

3253560704520

www.stanleyworks.lv

