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1 4"/

Račňa 2000. Extrémne ľahká 1/4" račňa. 

Dokonalá račňa s vysokou životnosťou. Prepínanie L/P chodu páčkou. Tlačidlo pre 
rýchle uvoľnenie hlavice. Rukoväť s mäkkým povrchom DuPont HYTREL s otvorom 
na zavesenie.
Obj. č. 23 170 

Štandardná račňa 1/4" Vyskúšané a overené !

Spätný prepínač integrovaný do račňového mechanizmu. Pre prenos veľkého 
uťahovacieho momentu pri uťahovaní je v zábere vždy súčasne niekoľko z 52 zubov 
račne. Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV 
ocele. Povrch je chránený dvojitou vrstvou chrómu. Rukoväť je z odolného neoprénu, 
odolného voči olejom a kyselinám a má praktický otvor umožňujúci zavesenie. 
Obj. č. 23 092 

Veľkosť Obj. č. 

Račňa 1/4". Naša robustná račňa !

Pre prenos veľkého uťahovacieho momentu pri uťahovaní je v zábere vždy súčasne 
niekoľko zo 72 zubov račne. Prepínacia páčka pre spätný chod. Tlačidlo pre rýchle 
uvoľnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV ocele. Povrch je chránený 
dvojitou vrstvou chrómu. Rukoväť je z odolného neoprénu, odolného voči olejom a 
kyselinám a má praktický otvor umožňujúci zavesenie. 
Obj. č. 23 330 

Magnetický držiak bitov s vnútorným a 
vonkajším šesťhranom. Vhodný na prácu s 
elektrickým skrutkovačom a vŕtačkou. 

23 703

100 mm1/4" Vratidlo 23 704

1/4" Kardan  23 709

1/4" Predlžovací nadstavec  50 mm
100 mm
150 mm 

23 707
23 708
23 705

1/4" Pružný nadstavec 150 mm 23 706

140 mm1/4" Skrutkovač – rukoväť 140 mm, 

s vnútorným štvorhranom v rukoväti.
23 702

1/4" Adaptér na vŕtačku 

pre 1/4" hlavice
23 700

Rotačná račňa 1/4". S prídavnou funkciou skrutkovača ! 

Dizajn okrúhlej rukoväte umožňuje prepäťovú ochranu z jednej strany. Vďaka 
tomu stačí len pár milimetrov štandardného úkonu pre dostatočné utiahnutie príp. 
uvoľnenie. Jemný mechanizmus ozubenia (52 zubov) s praktickým prepínačom sme-
ru. Hlavice držia na mieste až pokým sa nestlačí uvoľňovacie tlačidlo.
Obj. č. 23 082 

Štandardná kĺbová račňa 1/4" s prepínacím koliečkom !

Hlava račne nastaviteľná v 6 pozíciách až do 90°, tlačidlo pre zaistenie 
požadovaného uhla hlavy. Ideálne všade tam, kde sú požiadavky na priestor 
náročnejšie. Popis a technické parametre račne sú zhodné so štandardnou račňou 
1/4" (obj. č. 23 092) viď. popis vyššie. 
Obj. č.  23 074 

MICRO kompaktná račňa 1/4". Naša malá, úzka račňa pre špeciálnu prácu ! 

Jemné ozubenie: 72 zubov zapojených súčasne pre uťahovanie väčším momentom. 
Uvoľňovací mechanizmus: uvoľnenie hlavice stlačením tlačidla. Kované z CrV ocele, 
dvojité niklovanie a matne chrómované zakončenie. TPR (termoplastická) rukoväť 
odolná voči mastnote a kyseline s praktickým očkom na zavesenie.
Obj. č. 23 160 
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6,3 mm

Račne, hlavice a príslušenstvo pre drobné konštrukcie. 

Všetko z chróm – vanádiovej ocele 31 CrV 3.
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1/4" Adaptér pre bity 

(DIN 3126) otvor štvorhran a otvor šesťhran

1/4" Adaptér

1/4" otvor štvorhran a 3/8" vonkajší štvorhran 

1/4" Adaptér

1/4" vonkajší štvorhran a 1/4" a vonkajší šesťhran

23 780

23 782

23 701

Hlavice 1/4"

Vyrobené z CrV-ocele. Celková dĺžka 25 mm.
    4 mm
  4,5 mm
    5 mm
 5,5 mm
    6 mm
 6,5 mm
    7 mm
    8 mm  
    9 mm
  10 mm
  11 mm
  12 mm
  13 mm  
  14 mm

23 710
23 711
23 712
23 713
23 714
23 715
23 716
23 718
23 720
23 722 
23 724
23 726 
23 728
23 729

Predĺžené hlavice 1/4"  

Pre hlboko zapustené skrutky.
Vyrobené z CrV-ocele. Celková dĺžka 50 mm.

  4 mm
  5 mm
5,5 mm   
   6 mm
   7 mm
  8 mm
  9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm

23 767
23 768
23 769
23 770
23 772
23 774
23 776
23 778
23 777
23 775
23 779
23 773

1/4" Zástrčné hlavice 6HR, 33 mm  

(Imbus) Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.

23 744
23 746
23 743
23 745
23 747 
23 749
23 751

1/4" Nástrčná hlavica TX

Vyrobené z CrV-ocele. Celková dĺžka 25 mm.
E   4
E   5
E   6
E   7
E   8 
E 10 

23 788
23 790
23 792
23 793
23 794
23 796

HX    2 mm
HX 2,5 mm
HX    3 mm
HX    4 mm
HX    5 mm
HX    6 mm
HX    8 mm

1/4" hlavica zástrčná plochá, 33 mm  

(PL). Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.

1/4" hlavica zástrčná PHILLIPS, 33 mm

(PH). Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.

1/4" hlavica zástrčná POZIDRIVE, 33 mm

(PZ). Bit vyrobený z vysoko ušľachtilej ocele s 
prídavkom kremíka, mangánu a molybdénu. 
Hlavice z CrV ocele.

     FD 4 mm
      FD 5,5 mm
      FD 7 mm
     FD 8   mm   

PH 1 
PH 2
PH 3

PZ 1
PZ 2

23 737
23 739
23 741 
23 742

23 730
23 731
23 732

23 733
23 735

 Obj.č. 

1/4"-TTX skrukovacie nadstavce, 33 mm 

(so stredovým otvorom)

Hlava z chróm-silikón-mangán-molybdénovej 
ocele. Hlavica z CrV ocele.

 TTX   5
TTX   6
 TTX   8 
 TTX 10
 TTX 15
 TTX 20
 TTX 25
 TTX 27
 TTX 30
 TTX 40

23 755
23 752
23 753
23 754
23 756
23 758 
23 760
23 761
23 762
23 764

Veľkosť
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ISO
DINDIN

Tabuľka pre závity od M 1,6 – M 24 
s uťahovacími momentmi je 

umiestnená vo veku.Naši testovací mechanici uprednostňujú 
pre sady hlavíc kovové kufríky: Sú robustné a 
predovšetkým kompaktné – pre množstvo 
náradia, prehľadne usporiadané na malej ploche.

S pevnou vložkou odolnou voči poškodeniu 
vyrobenou zo vstrekovaného POLYPROPYLÉNU. Je odolná 

voči olejom a kyselinám a ľahko sa čistí. Trvanlivé, 
dobre čitateľné označenie všetkých veľkostí hlavíc.

Vysokopevný organizér z POLYPROPYLÉNU sa výborne hodí do zásuviek v 

bežných montážnych vozíkoch. 

Upozornenie:

Naši testovací mechanici uprednostňujú vyberanie a vkladanie nástrojov v organizéri 
bez námahy, použitím iba dvoch prstov.

29-dielna sada hlavíc pre náročné mechanické práce s 1/2" račňou.

Hlavice 8 - 34 mm (posledné pre M22 podľa nových ISO  štandardov). Predĺžené hlavice v rozmeroch 
13 -17 a 19 mm pre vyčnievajúce skrutky. Hlavice na zapaľovacie sviečky 16 a 21 mm. Pre celé 
zloženie pozrite obrázok. 

Obj. č. 23 000 

Pre profesionálne použitie!

Na hlavice a nadstavce je zvýšená 
25 ročná záruka na materiál a 
spracovanie.

Záruka 
2 roky.

Sady hlavíc v stabilnom kovovom kufríku s komaxitovým povrchom. 

Z chróm-vanádiovej ocele 31 CrV3, kované. 100 000 krát preverené v dielni.

Najvyššia kvalita, prevyšuje požiadavky DIN/ISO na tvrdosť a 
maximálny krútiaci moment. Firemné výrobné tolerancie sú 
omnoho prísnejšie ako predpísané normy.  
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Steckschlüsselsätze. Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Hier die Standard-Serie in stabilen pulverbeschichteten Stahlkästen.

Sada zástrčných hlavíc so šesťhranom, 18 dielna.

Pre 1/4" štvorhran (6,3 mm) a uťahovací moment do 25 Nm. Veľkosť 
2 – 6 mm.
Pre 1/2" štvorhran (12,5 mm) a uťahovací moment od 25 – 210 Nm. 
Veľkosť 6 – 14 mm (krátka verzia 55 mm) a veľkosť 5 – 12 mm (dlhá 
verzia 100 mm). Kompletné osadenie znázorňuje obrázok. 

Obj. č.  23 100 

Špeciálna sada pre viachranné skrutky XZN, 

18 dielna.  

1/2". Nástrčné hlavice od 5 do 14 mm v krátkej verzii (55 mm) a extra 
dlhé (100 mm). Obsahuje aj vnútorné 12-hrany od 9 – 21 mm.

Obj. č. 23 296  

56 dielna sada hlavíc s račňami 1/4" a 1/2“, 56 dielna.

Obsahuje nástrčné hlavice od 4 do 32 mm, hlavice na 
sviečky 16 a 21 mm, zástrčné hlavice PL 4 - 5,5, PH1 – PH2, 
TX 20 – TX25 – TX27 – TX30 s otvorom (najpoužívanejšie 
veľkosti) a zástrčné kľúče imbus 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3. 
Kompletné osadenie znázorňuje obrázok.

Obj. č. 23 040 

Sada hlavíc pre autodieľňu so 1/4" a 1/2" račňami, 

27 dielna. 

Použiteľné pre všetky rozmery od 6 do 32 mm. Obsahuje 
tiež hlavice na sviečky 16 a 21 mm. 
Kompletné osadenie znázorňuje obrázok. 

Obj. č. 23 020 

Sada hlavíc TX 24 dielna. 

Táto sada obsahuje zástrčné hlavice TX 1/4" (6,3 mm) veľkosti TX 8 až 
TX 30 (s otvorom), nástrčné hlavice TX veľkosti E4 až E10 (všetky vhodné 
pre uťahovací moment do 25 Nm). Zástrčné hlavice TX 1/2" (12,5 mm) 
veľkosti TX 40 až TX 60, nástrčné hlavice TX veľkosti E12 až E20 (všetky 
vhodné pre uťahovací moment 25 až 135 Nm) a tri zástrčné kľúče TX 6, 8 
a 10. Kompletné osadenie znázorňuje obrázok.

Obj. č.  23 102 

Nástroj poruke: Zmysluplná kombinácia od použitia pre jemnú mechaniku 

až k výkonnému nasadeniu ! 
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Precízna sada hlavíc 1/4" 

pre mechanikov 36 dielna.

Obsahuje nástrčné hlavice 4 – 13mm, zástrčné kľúče imbus 1,25 - 1,5 – 2 
– 2,5 – 3, zástrčné hlavice PL 4 – 4,5, TX 20 – 25 – 27 – 30 (krátka verzia s 
otvorom), PH1 – PH2, 6HR 3 – 4 – 5 – 6. 
Kompletné osadenie znázorňuje obrázok. 

Obj. č.  23 080 

39-dielna skrutkovacia sada s 1/4" račňou a magnetickým držiakom. 

Nástrčné hlavice (1/4" = 6,3 mm) od 4 – 14 mm. Obsahuje 16 vysoko 
kvalitných bitov (PH 1 – 2 – 3, PL 4 – 5,5 – 6,5. 6HR 3 – 4 – 5 – 6 a TTX 8 – 
10 – 15 – 20 – 25 – 30, krátka verzia s otvorom). Zástrčné kľúče imbus 1,25 
- 1,5 – 2 – 2,5 – 3. Magnetický držiak bitov a adaptér pre použitie hlavíc vo 
vŕtačke. Kompletné osadenie znázorňuje obrázok.

Obj. č.  23 070 

Presná 32-dielna sada hlavíc s 1/4" MICRO kompaktnou račňou a 

hlavicami so silnými magnetickými vložkami.

Hlavice 5 -13 mm. Naviac 3 predĺženia 50, 100 a 150 mm: Matice 
a skrutky sú bezpečne uchopené aj pri práci s predĺženiami. 
17 štandardných bitov (25 mm) vyrobených z vysoko legova-
nej ocele. Tiež zahŕňa 6-/4-hranný adaptér (F). Pre celé zloženie 

pozrite obrázok.
Obj. č.  23 078 

65-dielna super kompaktná sada hlavíc s 3/8" 

račňou.

Hlavice 6 – 24 mm. Predĺžené hlavice na vyčnievajúce 
skrutky 10 – 13 – 15 a 17 mm. Hlavice na zapaľovacie 
sviečky 14 – 16 – 18 a 19 mm. Nadstavce skrukovačov 
so štvorhranom pre HX, TX a XZN skrutky. 8 imbusových 
kľúčov: HX 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 a 3 mm ako aj TX 6 – 8 a 10. 
Pre celé zloženie pozrite obrázok.

Obj. č.  23 112 

1/4" nadstavec s rukoväťou s 1/4" 
adaptérom na vratidlo alebo račňu.

24-dielna kompaktná sada s 3/8" račňou.

Pre 6-24 mm. Vrátane hlavíc pre zapaľovacie sviečky 16 - 18 a 21 mm. 
Pre celé zloženie pozrite obrázok.

Obj. č.  23 110 

S dobre čitateľnými rozmermi vďaka 

laserovému značeniu.
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Táto sada ponúka hlavice od 6 do 24 mm. Predĺžené hlavice 10 – 17 mm pre 
zapustené skrutky . Hlavice pre zapaľovacie sviečky 14, 16, 18 a 21 mm. 
Vratidlo a dva predĺžovacie nadstavce. Univerzálny kardan. Zástrčné 
hlavice imbus 4 –10 mm a TX (20 – 45). Päť zástrčných kľúčov 1,25 – 1,5 
– 2 – 2,5 – 3 mm. 
Kompletné osadenie znázorňuje obrázok.

Obj. č. 23 282 

Kompletná sada 1/4" a 1/2", 65 –dielna.

Táto sada obsahuje nástrčné hlavice od 4 do 34 mm a hlavice na zapaľovacie sviečky 
16 a 21 mm. Zástrčné hlavice pre ploché, krížové, TX s čapom a imbusové skrutky, 
krátka verzia s otvorom. Zástrčné kľúče 6 HR veľ. 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm. Štyri 
predlžovacie nadstavce, rukoväť skrutkovača, dva univerzálne kardany. Račne 1/4" a 
1/2", zástrčné hlavice PH, TX, PL a 6HR. 
Kompletné osadenie znázorňuje obrázok.

Obj. č. 23 286 

Nástrčné hlavice od 5/32" do 1 3/8". Nástrčné hlavice na zapaľovacie 
sviečky 5/8" a 13/16". Bity s uchytením na štvorhran ploché, PH, TX (s otvorom) 
a zástrčný šesťhran. 5 zástrčných 6-hranných 
kľúčov od 0,05" do 1/8". 4 predĺženia. 2 vratidlá. 
Skrutkovací nadstavec so štvorhranom. 
Kompletné osadenie znázorňuje obrázok.
 

Obj. č. 23 294                                

 

Zloženie a dizajn je 
chránený vzor PROXXON. 

              Pre palcové rozmery hlavíc od 5/32" do 1 3/8".

Teraz aj s nástrčnou hlavicou 34 mm 
(podľa novej ISO-normy pre M 22).

Kompaktná sada 3/8" s páčkovou račňou, 

47– dielna.  

Kompletná sada hlavíc s páčkovou račňou 1/4" a 1/2", 

65– dielna, pre palcové rozmery. 

Šesť populárnych sád hlavíc v kompaktných plastových boxoch.

Odolné, s robustným odkladacím priestorom a uzamykacím mechanizmom.
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DINDIN

Vďaka asymetrickému tvaru lepšie 
vidíte na hlavu skrutky alebo 
matice. 

Pre profesionálne použitie!

Na hlavice a nadstavce je zvýšená 
25 ročná záruka na materiál a 
spracovanie. 

S 1/4" uchytením na štvorhran (6,3 mm) 

pre uťahovací moment do 25 Nm. Zástrčné hlavice so 
šesťhranom 2 – 6 mm, hlavice TX 8 – 40 a nástrčné hlavice 
TX E4 – E10.
S 1/2" uchytením na štvorhran (12,5 mm)   

(pre uťahovací moment nad 25 Nm) so šesťhranom 7 – 14 mm 
(krátke – 55 mm) a 6 – 12 mm (dlhé – 100 mm). 
Hlavice TX 45 – 60 (krátke) a nástrčné hlavice TX E12– E20, 
plus zástrčné kľúče 1,25 – 1,5 –2 – 2,5 – 3. 

Obj. č. 23 290 

S 1/4" uchytením na štvorhran (6,3 mm) 

(uťahovací moment do 25 Nm) : 4,5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 
10 – 11 – 12 mm. 
S 1/2" uchytením na štvorhran (12,5 mm) 

(uťahovací moment nad 25 Nm) : 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 
18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 mm. Všetky diely sú matne 
chrómované a veľkosti sú čitateľne znázornené. 
Kompletné osadenie znázorňuje obrázok.

Obj. č. 23 292 

Špeciálna sada s hlavicami TX a 6HR 

42 – dielna. 

Špeciálna sada s predĺženými hlavicami 

– 20 dielna

Táto sada obsahuje hlavice od 4 do 13 mm, predĺžené 
hlavice  s hrotmi PH, PL, TX, 6HR. Nástrčné hlavice TX E4 
– E10 (krátka verzia s otvorom). Vratidlo, dva predlžovacie 
nadstavce, univerzálny kardan, rukoväť skrutkovača, 
5 zástrčných kľúčov 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 mm.
Račňa 1/4". 
Kompletné osadenie znázorňuje obrázok.

Obj. č. 23 280 

Sada pre jemnú mechaniku s páčkovou račňou 1/4"

50 – dielna.

Záruka 
2 roky

Perfektné ozubenie a spoľahlivý 
reverzný mechanizmus. 72 zubov sa 
zapája súčasne pre uťahovanie pri 
vyššom momente.

Vrátane robustnej, jemne ozubenej račne oválneho tvaru pre použitie v náročných podmienkach.

Uvoľňovací mechanizmus stlačením tlačidla.
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Slim-Line očkoploché kľúče 
od 6 – 19 mm. Namiesto 
12 teraz 14 kľúčov (s SW 16 
a 18, nová norma podľa ISO 
pre skrutky M 10 a M 12).

1/2" hlavice: namiesto10 teraz 
14 hlavíc (pribudli SW 11, 16, 18 a 21 mm).

Prepínacia račňa s tlačidlom 
rýchleho uvoľnenia hlavice 
tlačidlom, vykutá z jedného kusu.

Zámočnícke kladivo (300 g), 
s uhlíkovou násadou pre tlmenie 
vibrácií a protišmykovým povrchom.

K špeciálnym hlaviciam na zapaľovacie sviečky
16 a 21 pribudla stále častejšie používaná SW 18.

Univerzálny kufrík s náradím, vhodný pre autoopravovne.

Kombinované kľúče pre 6 – 19 mm. 1/2" hlavice 8 – 24 mm. Hlavice pre zapaľovacie sviečky 16 – 
18 a 21 mm. Automobilová skúšačka s káblom a krokosvorkou (na elektroniku v automobiloch). 
Pre celé zloženie pozrite obrázok. Každý nástroj má svoje miesto - vždy prehľadne usporiadané !

Obj. č. 23 650                                                                                     

NO 23 650: Už 25 rokov patrí k svetovej klasike medzi kufríkmi s náradím. 

Teraz už 7. generácia.
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 Kliešte Blicky so
 zámkovým 

mechanizmom.

Od PROXXON-dizajnéra Helmuta Scholza: 
Kufrík bez zbytočností z vysokokvalitného  POLYPROPYLÉNU. Sta-
bilný, nárazu vzdorný, odolný voči benzínu a kyselinám.

8-dielna vrecková 
sada Imbus kľúčov 
(HX 1,5 – 8 mm) a 
TX-kľúčov 
(TX 9 – 40).

Kombi kliešte 
z CrV ocele.

Nasáva hydraulický, motorový olej a vykurovací olej. Jednoducho vyčerpá 250 l/hod, pripojenie 1/2" 
hadicou. Pri výmene oleja sondou cca 3 l/min pri teplote cca 40 °C. Elektrický kábel 200 cm, 12 V jednos-
merný prúd na pripojenie krokosvorkami. Sacia a výtlačná prípojka 1/2". Súčasťou balenia je aj sonda 
(vonkajší priemer 6 mm) so sacou opletanou hadicou a vypúšťacou hadicou 1/2" dĺžky 150 cm. 
Telo čerpadla je vyrobené z polyamidu, rozmery 120 x 90 x 90 mm. Nepoužívať na vodu, benzín, petro-
lej a ostatné ľahko horľavé kvapaliny ! Hmotnosť 1,4 kg.

Obj. č. 25 262                                                                                                           

Poznámka : 

Sonda je vhodná pre všetky automobily, ktorých otvor 
pre meranie oleja je minimálne 6 mm.

Univerzálne olejové čerpadlo AP 12. 

Perfektné pre jednoduchú výmenu oleja behom 2 – 3 min. 

Ploché skrutkovače FLEX-DOT vo 
veľkostiach 3 - 5.5 a 8 mm. 
Krížové skrutkovače PH vo 

veľkostiach 1 a 2.

10 hlavíc s rozmermi od 22 do 50 mm; 520 mm račňa (72 zubov) s uvoľňovacím mechanizmom pre 
okamžité uvoľnenie hlavíc; vratidlo (500 mm); predlžovacie nadstavce 200 mm a 400 mm.

Obj. č.  23 300 

Sada náradia 3/4", 15 dielna.

Pre kamióny, traktory a iné stroje.


