Galdnieka
instrumenti

ĒVELES
Vairāk kā 120 gadus Stanley ir slavens visā pasaulē kā ēveļsolu un ēveļu ražotājs ar visaugstāko kvalitāti un veiktspēju, padarot
tās par paraugu ar ko visas pārējās ēveles tiek salīdzinātas.

Sviras uzgalis
notur asmeni vietā

Hromēts oglekļa tērauda asmens,
cietināts un rūdīts, lai saglabātu asu
griešanas malu

Leņķa regulācija
asmens regulēšanai
uz krusteniskas virsmas

Rokturis piestiprināts
ar skrūvi

Ciets polistirola rokturis
un kloķis
komfortam

Ēveles aizmugure

Regulējams āķis
atveres
noregulēšanai

Dzelzs lējums iztur
nomešanu no darbagalda
Ēveles priekšpuse

Dziļuma regulācija
griezuma dziļuma kontrolei

Grope asmenim
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Āķa sastiprinājums asmenim

www.stanleyworks.lv

Bailey® PrOFesiOnĀlĀ nOlĪdZinĀŠanas ĒVele
• Profesionāla regulējama metāla ēvele
• Plaši izmantojama galda ēvele darbnīcā,
būvlaukumā vai smalkai apdarei

1-12-003
1-12-004
1-12-045

45 x 240 mm
50 x 245 mm
60 x 260 mm

• Hromēts oglekļa tērauda asmens,
cietināts un rūdīts, lai saglabātu asu
griešanas malu

-

6
6
1

5000366120034
5000366120041
0076174120455

Bailey® PrOFesiOnĀlĀ darBaGalda ĒVele
• Profesionāla regulējama metāla ēvele
• Plaši izmantojama galda ēvele darbnīcā,
būvlaukumā vai smalkai apdarei

1-12-005
1-12-006
1-12-007

50 x 335 mm, jack
60 x 460 mm, priekšējā
60 x 560 mm, gropēvele

• Hromēts oglekļa tērauda asmens,
cietināts un rūdīts, lai saglabātu asu
griešanas malu

-

6
1
1

5000366120058
3253561120060
3253561120077

HandYman Galda ĒVele
• 1-12-204 lietošanai darbnīcā, būvlaukumā
vai smalkai apdarei
• 1-12-205 ātrai negludumu noņemšanai
pirms montāžas darbu uzsākšanas
• Hromēts oglekļa tērauda asmens, cietināts
un rūdīts, lai saglabātu asu griešanas malu

1-12-203
1-12-204
1-12-205

45 x 235 mm
50 x 250 mm
50 x 355 mm

• Regulējams āķis visiem uzdevumiem
un koksnes veidiem
• Rūpīgi pulēta pamatne un malas nodrošina
visaugstāko darba kvalitāti

X
X
X

6
6
6

5000366122038
5000366122045
5000366122052

asmeŅi Bailey® ĒVelĒm
• Pieejami 45 mm, 50 mm, 60 mm izmēros
• Slīpēts 25 grādu leņķī, gatavs asināšanai

0-12-312
0-12-313
0-12-315

www.stanleyworks.lv

45 mm
50 mm
60 mm

• Hromēts oglekļa tērauds izcilai malu
kvalitātes saglabāšanai

X
X
X

6
6
6

3253560123123
0076174123135
3253560123154
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ĒVeles sB3 un sB4
• Vieglas noslodzes vienkārši regulējama
nolīdzināšanas ēvele
• Asmens platums – 45 mm

1-12-033
1-12-034

44 x 210 mm
50 x 245 mm

• Hromēts oglekļa tērauda asmens, cietināts
un rūdīts, lai saglabātu asu griešanas malu
• Regulējams āķis visiem uzdevumiem un
koksnes veidiem

X
X

6
1

5000366120331
3253561120343

asmeŅi sB ĒVelĒm
• Pieejami 45 mm, 50 mm, 60 mm izmēros
• Slīpēts 25 grādu leņķī, gatavs asināšanai

0-12-133
0-12-134

45 mm
50 mm

• Hromēts oglekļa tērauds izcilai malu
kvalitātes saglabāšanai

X
X

6
6

3253560121334
3253560121341

ĒVele ar mainĀmiem asmeŅiem
• Negludumu noņemšanai, nolīdzināšanai un
gropes veidošanai kokā
• Lieta ēvele ar 3 taisnām malām
• Daudzfunkcionāla – nolīdzināšanas ēvele
un darbagalda gropes ēvele

1-12-100

50 x 260 mm

• Regulējums griezuma dziļums
• Komplektā nāk 6 viegli nomaināmi asmeņi,
kas ievietoti aizmugurējā rokturī

-

1

5000366121000

rB 5 - ĒVele ar mainĀmiem asmeŅiem
• Viegla lieta modelēšanas ēvele ar
mehāniski apstrādātu pamatni
• Asmeni var novietot standarta lietošanai vai
darbam stūros
• Regulējams griezuma dziļums

0-12-105
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50 x 150 mm

• Ātri nomaināmi asmeņi
• Asmens platums – 50 mm
• Komplektā nāk 2 RB 108 asmeņi
• Rezerves asmeņi droši noglabāti rokturī

-

2

3253560121051

www.stanleyworks.lv

asmeŅi ĒVelĒm ar mainĀmaJiem asmeŅiem
• Lietošanai ar ēvelēm RB 10 un RB 5
• 12-379 īpaša ar otru slīpumu – ideāli
piemērota plastmasas laminātiem

0-12-376
0-12-378
0-12-379

50 mm
50 mm
50 mm

• 12-378 taisna, gropju veidošanai vai
šaurām malām
• 12-376 izliekta dažāda veida darbiem

X
X
X

10
10
10

3253560123765
3253560123789
3253560123796

reGulĒJama nOlĪdZinĀŠanas ĒVele
• Galu nolīdzināšanai un dažāda veida
apdares darbiem
• Deformācijas svira

• Regulējams griezuma dziļums
• Taisnas malas un sānu rievas satveršanai

1-12-020

40 x 160 mm, regulējama

-

6

3253561120206

1-12-060

35 x 150 mm, regulējama mazā leņķī

-

6

3253561120602

1-12-220

40 x 180 mm, regulējama

X

6

3253561122200

110 GalĒVele
• Dažāda veida darbiem, īpaši piemērota
modeļu veidošanai, amatniecībā un citos
vieglas noslodzes darbos
• 140 mm ēvelei ir 35 mm plats asmens

• 180 mm ēvelei ir 40 mm plats asmens
• Lakots alumīnija apturēšanas kloķis
• Asmens atrodas 21° leņķī

1-12-116

40 x 180 mm, neregulējama

X

6

3253561121166

1-12-102

34 x 140 mm, manuāli regulējama

-

6

3253561121029

asmens maZa leŅĶa GalĒVelei
• Hromēts oglekļa tērauds izcilai malu
kvalitātes saglabāšanai

0-12-504
0-12-330
0-12-331
0-12-508
0-12-202

www.stanleyworks.lv

35 mm - 12-060
40 mm - 12-116
40 mm - 12-020/220
40 mm - 12-020/220
34 mm - 12-102

• Slīpēts 25 grādu leņķī, gatavs asināšanai

X
X
X
X
X

6
6
6
6
6

3253560125042
3253560123307
3253560123314
3253560125080
3253560122027
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no 4 Galda ĒVele
• FSC ķirškoka ērts rokturis
• Viegli lietojami stingri misiņa regulatori
sniedz gludu darbību
• Elastīga dzelzs pamatne/lējums
• Var izmantot ar dažāda tipa koksnēm

1-12-136

63 x 272 mm

• A2 tērauda asmens labākai malu
kvalitātes saglabāšanai
• Biezākais 3 mm asmens samazina
vibrēšanu
• Atveres regulēšana
• Piemērota ikdienas lietošanai

-

1

3253561121364

no 62 darBaGalda ĒVele
• FSC ķirškoka ērts rokturis
• Viegli lietojami stingri misiņa regulatori
sniedz gludu darbību
• Elastīga dzelzs pamatne / lējums
• Var izmantot ar dažāda tipa koksnēm
• A2 tērauda asmens labākai malu kvalitātes
saglabāšanai

1-12-137

62 x 354 mm

• Biezākais 3 mm asmens samazina
vibrēšanu
• Atveres regulēšana
• Garākā pamatne palīdz nolīdzināt lielākos
koka gabalus

-

1

3253561121371

no 9½ GalĒVele
• Viegli lietojami stingri misiņa regulatori
sniedz gludu darbību
• Elastīga dzelzs pamatne/lējums
• Var izmantot ar dažāda tipa koksnēm un
galu nolīdzināšanai

1-12-138

40 x 160 mm

• A2 tērauda asmens labākai malu
kvalitātes saglabāšanai
• Biezākais 3 mm asmens samazina
vibrēšanu
• Atveres regulēšana

-

1

3253561121388

no 60½ GalĒVele
• Viegli lietojami stingri misiņa regulatori
sniedz gludu darbību
• Elastīga dzelzs pamatne/lējums
• Efektīva galu nolīdzināšanai

1-12-139
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40 x 150 mm

• A2 tērauda asmens labākai malu
kvalitātes saglabāšanai
• Biezākais 3mm asmens samazina
vibrēšanu
• Atveres regulēšana

-

1

3253561121395

www.stanleyworks.lv

no 92 (diVi VienĀ) Galda ĒVele
• Viegli lietojami stingri misiņa regulatori
sniedz gludu darbību
• Elastīga dzelzs pamatne/lējums
• Var izmantot ar dažāda tipa koksnēm un
galu nolīdzināšanai
• A2 tērauda asmens labākai malu kvalitātes
saglabāšanai

1-12-140

19 x 155 mm

• Biezākais 3 mm asmens samazina
vibrēšanu
• Pārveidojas no galda ēveles par kalta ēveli
stūru izgriešanai
• Piemērota paneļu un tapu griešanai

-

1

3253561121401

6

3253561123337

asmens nr78 ĒVelei
• Rezerves asmens 12-078 ēvelei

1-12-333

platums 38 mm

• 38 mm plats

-

no 78 GrOPĒVele
• Regulējams griezuma dziļums aizmugures
pozīcijā
• Divas asmens pozīcijas standarta un apaļu
stūru darbiem

1-12-078

38 x 255 mm

• Regulējams dziļuma mērītājs un griešanas
paātrinātājs
• Asmens platums – 38 mm

-

1

3253561120787

Galdnieka ĒVele mĒBĒlĒm
• Metālisks, niķelēts korpuss
• Noņemama priekšējā daļa

1-12-090
1-12-092
1-12-093

www.stanleyworks.lv

25 x 115 mm
19 x 140 mm
25 x 165 mm

• Precīza regulēšana rupjām un smalkām
virsmām

-

1
1
1

3253561120909
3253561120923
3253561120930
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aPaĻu stŪru GrOPes ĒVele
• Manuāli regulējama
• Mehāniski apstrādāta precīzam darbam

0-12-075

28 x 102 mm

• Asmens platums – 28 mm

X

4

3253560120757

asmens sPĀrnĒVelei
• Rūdīts un cietināts ilgam mūžam
• Frēzēta plāksne

• Liets skrāpis

1-12-336

45 mm priekš 12-064/063

-

6

3253561123368

1-12-151
1-12-152

55 x 55 mm
55 x 55 mm

-

6
6

5000366121512
5000366121529

1-12-350

55 mm priekš 12-151/152

-

6

3253561123504

sPĀrnĒVele 151

sPĀrnĒVeles asmens

172

GALDNIEKA INSTRUMENTI

www.stanleyworks.lv

rOkas skrĀPis
• Griešanai un noapaļošanai
• Liets skrāpis
• Frēzēta plāksne

1-12-080

70 mm

• Divu malu regulējams asmens – platums
70 mm

-

1

3253561120800

X

5

3253560127459

Galdnieka skrĀPis
• Oglekļa tērauda asmens: laminēts, cietināts
un pulēts

0-12-745

www.stanleyworks.lv

55 x 144 x 0,8 mm
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Veicot novērojumus
profesionālu amatnieku
darbā, secinājām, ka nepieciešams
daudzpusējs griezējinstruments, kā
rezultātā esam radījuši jaunu kaltu ar
sānu asmens šķautni. Šis instruments ir
piemērots ne tikai ļoti plašam kokdarbu
klāstam, bet arī caurumu veidošanai
ģipškartonā veicot elektrības
instalācijas darbus. Šo universālo kaltu
var izmantot arī kā slīmestu.

Fatmax® tHru tanG kalti kOkam

• Pilna garuma asmens aizsargs
– palielinātai drošībai
• Ergonomisks mīksts rokturis – maksimālai
saķerei un kontrolei
• Kvalitatīvs hroma sakausējuma (gultņu
klases) tērauds – nodrošina pirmšķirīgu
šķautnes saglabāšanu

0-16-251
6 mm
0-16-252
8 mm
0-16-253
10 mm
0-16-254
12 mm
0-16-255
14 mm
0-16-256
15 mm
0-16-257
16 mm
0-16-258
18 mm
0-16-259
20 mm
0-16-260
22 mm
0-16-261
25 mm
0-16-262
30 mm
0-16-263
32 mm
0-16-264
35 mm
0-16-265
38 mm
0-16-266
40 mm
0-16-267
50 mm
2-16-268
3 gab. komplekts: 12, 18, 25 mm
2-16-270
3 gab. komplekts: 10, 15, 20 mm
2-16-271 5 gab. komplekts: 6, 10, 15, 20, 25 mm
2-16-269 5 gab. komplekts: 6, 12, 18, 25, 32 mm

www.stanleyworks.lv

• Tērauda triecienu aizsargs – var tikt
izmantots ar dzelzs āmuru lielākam
spēkam saskares punktā
• Thru Tang dizains – par 50% stiprāks
rokturis papildus izturībai

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3253560162511
3253560162528
3253560162535
3253560162542
3253560162559
3253560162566
3253560162573
3253560162580
3253560162597
3253560162603
3253560162610
3253560162627
3253560162634
3253560162641
3253560162658
3253560162665
3253560162672
3253562162687
3253562162700
3253562162717
3253562162694
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Fatmax® side strike kalts
• Jaunums! Jauna dizaina sāna šķautne
demolēšanas darbiem, var tikt izmantots
kā slīmests.
• Tērauda kodols izturībai un ilgam mūžam
• Rūdīts tērauda oglekļa asmens ar hroma
pārklājumu - īpaši asa un izturīga šķautne

FMHT0-16067

• Izliets divu materiālu rokturis komfortam un
aizsardzībai
• Pilns garums asmens izturībai un izcilai
kontrolei

Fatmax® Side Strike Kalts

X

4

3253560160678

dynaGrip™ kalti kOkam
• Pilna garuma asmens aizsargs – papildus
drošībai
• Iepriekš uzasināts asmens – gatavs tūlītējai
lietošanai

0-16-870
0-16-871
0-16-872
0-16-873
0-16-874
0-16-875
0-16-876
0-16-877
0-16-878
0-16-879
0-16-880
0-16-889
0-16-890
0-16-881
0-16-891
0-16-882
0-16-892

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3253560168704
3253560168711
3253560168728
3253560168735
3253560168742
3253560168759
3253560168766
3253560168773
3253560168780
3253560168797
3253560168803
3253560168896
3253560168902
3253560168810
3253560168919
3253560168827
3253560168926

2-16-883

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
3 gab. komplekts, ietvars: 12, 18,
25 mm

-

1

3253562168832

2-16-887

3 gab. komplekts: 12, 18, 25 mm

-

1

3253562168870

-

1

3253562168856

-

1

3253562168887

5 gab. komplekts, ietvars: 6, 12, 18,
25, 32 mm
2-16-888 5 gab. komplekts: 6, 10, 15, 20, 25 mm
2-16-885
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• Kalts augsta oglekļa tērauds – stipruma
un izturības garantija
• Tērauda triecienu aizsargs – var tikt
izmantots ar dzelzs āmuru palielinātam
griešanas spēkam

www.stanleyworks.lv

5002 kalti kOkam
• Drošības labad tiek piegādāts ar asmens
aizsargu
• Polipropilēna rokturis ērtam satvērienam,
praktiski nesalaužams

0-16-535
0-16-540
0-16-545
0-16-551

6 mm
12 mm
18 mm
25 mm

• Pilnībā rūdīts kalts tērauda asmens
ilgmūžībai
• Triecienizturīgs gredzens starp rokturi un
asmeni

X
X
X
X

6
6
6
6

3253560165352
3253560165406
3253560165451
3253560165512

5002 kOka kaltu kOmPlekts
• Tiek piegādāts komplektā ar eļļu un galodu
• Lakots asmens aizsardzībai pret rūsu
• Polipropilēna rokturis ērtam satvērienam,
praktiski nesalaužams

0-16-128
0-16-129
0-16-130

12, 18, 25 mm
6, 12, 18, 25 mm
4 gab.: 6, 12, 18, 25 mm
ar eļļu un asināmo akmeni

• Pilnībā rūdīts kalts tērauda asmens
ilgmūžībai
• Triecienizturīgs gredzens starp rokturi
un asmeni

X
X

6
6

3253560161286
3253560161293

X

6

3253560161309

Bailey® kOka kaltu kOmPlekts (5 GaB.) Ādas sOmĀ
• Ražots Anglijā
• Ideāls svara balansējums
• Uzlabots asmens
• Īpaši uzasināts slīpums - gatavs lietošanai

1-16-503

www.stanleyworks.lv

6, 12, 19, 24, 32 mm

• Misiņa gredzeni
• Bailey® kvalitāte un logotips uz roktura
• Viengabalains dižskābarža rokturis
• Ērts iepakojums

-

2

3253561165030
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stanley kOka kaltu kOmPlekts (4 GaB.)
• Ražots Anglijā
• Ieriekš uzasināts asmens - gatavs tulītējai
lietošanai
• Garāki asmeņi koka darbiem

1-16-791

6, 12, 18, 25 mm

• Kalts augsta oglekļa tērauds - stipruma
un izturības garantija
• Lakots asmens aizsardzībai pret rūsu
• Triecienizturīgs cieta koka rokturis

-

1

3253561167911

tĒlnieka kalti ar kOka rOkturi
• Asmens ar platām attīrošajām gropēm

1-16-381
2-16-382
2-16-383
2-16-384
2-16-385
2-16-386
2-16-387
2-16-388
2-16-390
2-16-391
2-16-392
2-16-393
2-16-394
2-16-395
2-16-396

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
30 mm
35 mm
40 mm

• Koka rokturi aizsargāti ar caurspīdīgu
laku un galos pastiprināti ar niķelētiem
tērauda uzgaļiem

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3253561163814
3253562163820
3253562163837
3253562163844
3253562163851
3253562163868
3253562163875
3253562163882
3253562163905
3253562163912
3253562163929
3253562163936
3253562163943
3253562163950
3253562163967

kalti ar kOka rOkturi
• Ieliekts asmens, iekšpuse smalki pulēta

2-16-947
2-16-948
2-16-949
2-16-950
2-16-951
2-16-953
2-16-954
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6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm

• Dažādu formu un veidojumu realizācijai

X
X
X
X
X
X
X

2
5
2
2
2
2
2

3253562169471
3253562169488
3253562169495
3253562169501
3253562169518
3253562169532
3253562169549

www.stanleyworks.lv

stanley dimanta asināšanas ierīce
• Viena puse ar rupju dimanta pārklājumu
pamat-asināšanai
• Otra puse ar smalku dimanta pārklājumu
nodrošina īpaši asu rezultātu

STHT0-16144

• Ērts rokturis vieglai pielietošanai
• Ērta uzglabāšana rokturī, pasargā galodu
no nolietošanās

Stanley Dimanta galoda

X

4

3253560161446

asinĀŠanas sistĒmas Piederumu kOmPlekts
• Visu ēveļu asmeņu un šķēru asināšanai,
platumiem no 3 mm līdz 60 mm
• Leņķa iestatīšanas iespēja ar atzīmēm 25°,
30° vai 35°

0-16-050

www.stanleyworks.lv

Asināšanas sistēma kaltiem un ēveļu
asmeņiem

• Palīdz lietotājam veidot precīzu asu šķautni
• Komplektā galodas virzītājs, galoda un
baltā eļļa

X

4

3253560160500
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KĀ IZVĒLĒTIES
SPĪLES
Veicot savu izvēli, vienmēr paturiet prātā kādam darbam jūs vēlaties spīles izmantot,
un pērciet atbilstoši izmēram un veiktspējai – pārāk smagas un spēcīgas spīles var sabojāt
trauslu materiālu, pārāk vieglas spīles var pašas tikt sabojātas.

FatMax® spīles ar sprūdu

Stūra spīles

Šīs piedāvā vieglāko un ātrāko regulēšanu
un ir ideāli piemērotas materiāla piespiešanai
pie darbagalda, materiālu saturēšanai kopā
līmēšanas laikā, kā arī pagriežot spailes
otrādi tās var lietot virsmu
atvirzīšanai vienu
no otras drošā
un kontrolētā veidā.

Piemērotas viena stūra iespīlēšanai.
To priekšrocība ir spēja piestiprināties
pie darbagalda, tādējādi atbrīvojot
abas rokas pēdējo
pieregulējumu veikšanai.

„F” veida spīles
Iespējams visbiežāk lietotās spīles
darbnīcā, jo tās ir ļoti viegli noregulēt
vajadzīgajam izmēram
un nospriegojumam.
Spēcīgākiem darbiem
izmantojiet „F” veida
spīles ar „T” veida tērauda
stieni, lai izvairītos no sagriešanās
un salocīšanās.

„G” veida spīles
Veidotas no ļoti izturīga
kaļamā čuguna lielākam
stiprumam. Tās izmanto
līdzīgi kā „F” veida spīles,
bet tad, kad nepieciešams
augstāks saspiešanas spēks. 100 mm un 150 mm ir
visnoderīgākie izmēri.

Savilcēj-siksnas spīles
4,5 m garu neilona lenti var izmantot, lai iespīlētu
jebkuru formu. Divas izmantotās spailes kombinācijā
ar nelokāmiem
stieņiem
rada ļoti spēcīgas,
lielas kapacitātes
karkasa spīles. Nav
nepieciešami instrumenti,
lai nospriegotu spīles.

SPĪLES
Stanley ir apvienojis labāko no tradicionālā dizaina ar jauniem materiāliem un inovācijām, lai radītu preces, kas ir ideāli
piemērotas ikdienas darbiem – noturēšanai, sastiprināšanai līmēšanas laikā, izplešanai. Viss kas vajadzīgs, lai padarītu darbu
vieglāku un drošāku.

Fatmax® sPĪles ar sPrŪdu
Slodze ir palielināta līdz 160kg smagumam,
sniedzot maksimālu iespīlējuma spiedienu
Patentējams aizvēršanās
mehānisms uz atsperēm
- iespējams ātrākās spīles
ar sprūdu pasaulē
Izturīga konstrukcija
no pastiprināta neilona
un tērauda
Divu asu sprūds sniedz
ātru aizvēršanu
un augstu iespīlēšanas
spēku

Ātra un viegla iespīlēšana
Ātrās atlaišanas
poga ātrumam

Palielināts iespīlējuma
spiediens

Viegli iespīlēt

Ērts regulēšanas slēdzis

platums

Viegli pārveidojamas no spīlēm par izpletēju
9-83-123
9-83-124

42 cm
57 cm

110 cm
110 cm

Display
Display

6
6

3253560831234
3253560831241

Fatmax® Fast-traVel sPĪles ar sPrŪdu
• Divu asu sprūds sniedz ātru aizvēršanu
un augstu iespīlēšanas spēku
• Noņemamas uzlikas pasargā virsmas
no skrāpējumiem un bojājumiem

• Noņemama stieņa dizains apvieno
garākus un īsākus stieņus, pēc vajadzības
• Ātri pārveidojas no spīlēm par izpletēju
bez instrumentu pielietošanas
• Iespīlēšanas spēks līdz 90 kg

platums
0-83-002
0-83-003
0-83-007
0-83-008

www.stanleyworks.lv

vidējas, 15 cm (6”)
vidējas, 30 cm (12”)
lielas, 60 cm (24”)
lielas, 90 cm (36”)

76 mm
76 mm
110 mm
110 mm

X
X
X
X

4
4
4
2

3253560830021
3253560830038
3253560830076
3253560830083
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maxsteel® “C” Veida sPĪles
• Apaļā skrūves vītne sniedz gludu darbību
un izturību
• Izturīga konstrukcija no kaļamā čuguna
un tērauda
• Īpašais rāmja dizains neļauj salocīties

• Labi redzams pārklājums, noturīgs pret
rūsu
• Palielināts „T” veida rokturis lielākam
griezes spēkam

platums
0-83-033
0-83-034
0-83-035
0-83-036

75 mm (3”)
100 mm (4”)
150 mm (6”)
200 mm (8”)

57 mm
75 mm
89 mm
100 mm

X
X
X
X

12
12
8
6

3253560830335
3253560830342
3253560830359
3253560830366

Bailey® stŪra sPĪles - VieGlas nOslOdZes
• Lieta alumīnija konstrukcija ilgākai izturībai

0-83-121

• Montāžas caurumi ļauj skavai tikt droši
piestiprinātai pie darba virsmas

X

4

3253560831219

Bailey® saVilCĒJ-siksna
• Metāla un pastiprināta neilona konstrukcija
stiprumam un izturībai
• Divu materiālu trīs daivu rokturis ir ērts un
uzlabo griezi

0-83-100

4,5 m (15’)

• 4,5 m lentes garums ļauj pielāgoties
lieliem vai neregulāras formas objektiem

X

4

3253560831004

Bailey® stŪra sPĪles - lielas nOslOdZes
• Izturīga cinkota konstrukcija
• Var droši piestiprināt pie darbagalda
• Divu materiālu, trīs daivu rokturis sniedz
maksimālu komfortu un griezes spēku

0-83-122
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• Patentējams pagriežams galvas dizains
ļauj izmantot arī kā paralēlās spīles

X

2

3253560831226

www.stanleyworks.lv

klOĶurBis ar tarkŠĶi 5 044 no 10
• Hroma pārklājums aizsardzībai pret rūsu –
ilgākam mūžam
• 12-punktu, 3 virzienu sprūdrats lietošanai
šaurās telpās
• Galva ar gultni vienmērīgai darbībai

1-02-715

250 mm

• Universāla patrona ar 4 spīlēm: diametrs
13 mm ar turētājiem kvadrāta formas
uzgaļiem
• Modelis ar apgriežamu 8-zobu sprūdratu

-

2

3253561027154

Viena ZOBrata rOkas urBis
• Serdenis ar trīs 8 mm diametra uzgaļiem,
bez atslēgas, ar kantainu rokturi

0-03-105

www.stanleyworks.lv

8 mm

• Precīzs lējums stiprumam un izturībai
• 3 spīļu patrona lielākai dažādībai

X

2

3253560031053

GALDNIEKA INSTRUMENTI

183

IETEIKUMI
UN PAŅĒMIENI
1. IETEIKUMS Pirms pat visvienkāršāko veidojumu
salīmēšanas, būtu labi veikt „sauso” pārbaudi, lai
pārliecinātos, ka visi savienojumi labi sader un ka spīles
ir noregulētas tā, ka ir nepieciešama tikai minimāla
pievilkšana un noregulēšana, kad viss būs salīmēts.
2. IETEIKUMS Pārliecinieties, ka saspiešanas spēks
iet cauri savienojuma līnijai un spailes ir novietotas
perpendikulāri materiālam.

6. IETEIKUMS Ja jūs izmantojiet paralēlās stieņa spīles
plato dēļu līmēšanai malu pie malas, noregulējiet atveri
tā, lai ievietotu aizsargājošo koka gabalu un novietojiet
spīles uz darbagalda vai grīdas. Novietojiet salīmētos
dēļus uz spīļu tērauda stieņiem, starpā noliekot papīra
gabalus, lai aizsargātu tērauda stieņus no līmes.

3. IETEIKUMS Iespīlējot platus karkasus, ielieciet
stingru koka gabalu starp spaiļu uzlikām. Pat labāk,
ja koks ir nedaudz izliekts, jo tas izpletīs spīļu efektu
vienmērīgāk uz savienojuma, nodrošinot labāku
iznākumu. Lai to izdarītu, jums nepieciešamas vismaz
trīs rokas, tāpēc noturiet divus koka gabalus vietā
izmantojot „C” vai „F” veida spīles, tādējādi atbrīvojot
abas rokas, lai rūpīgi novietotu spīles ar lielo stieni.

7. IETEIKUMS Ja jūs esat noēvelējis dēļa malas
plakanas un kantainas, jums būtu nepieciešams
pielikt tikai nelielu spiedienu. Ja apstrādājamajam
priekšmetam ir nepieciešamas vairāk kā divas spīles,
variējiet ar vienu uz augšējās malas. Pieliekot spiedienu
pārbaudiet vai dēļi atrodas līdzeni uz spīles stieņiem.
Ja tie neatrodas, tas nozīmē, ka malas nav kantainas
un tagad ir īstais laiks izvilkt ēveli un izdarīt darbu
kārtīgi!

4. IETEIKUMS Pakāpeniski pievelciet spīles. Atkarībā
no darba sarežģītības jūs iespējams strādāsiet ar
četrām vai pat astoņām stieņa spīlēm vienlaicīgi,
tādēļ jūsu mērķis ir savietot visu savienojumus kopā
vienlaicīgi, bez pārmērīga spiediena uz apstrādājamo
priekšmetu.

8. IETEIKUMS Ļoti svarīga spīļu īpašība ir spēja
pagriezt spailes otrādāk un izmantot spīles virsmu
izplešanai. Bieži pārbaudot savienojumus pirms
līmēšanas tie pārāk labi sastiprinās. Atdalot tos
ar āmuru var izraisīt bojājumus, bet apgriežot spīles
otrādāk jūs varat kontrolēti atdalīt savienojumus.

5. IETEIKUMS Pēc visu savienojumu savienošanas
jums ir jāpārbauda vai apstrādātais priekšmets
ir kvadrātveida. Visērtāk ir izmērīt diagonāles ar
metāla lineālu. Otrs variants ir izmantot divus plānus,
galos noasinātus koka gabalus un novietot tos rāmja
diagonālēs. Atzīmējiet centra līniju uz abiem koka
gabaliem un salīdziniet to ar otriem stūriem. Jums būtu
jāvar veikt nelielu pieregulēšanu nedaudz pamainot
spīļu atrašanās vietu.

