HAMERS
ANTIVIBE HAMERS

AntiVibe

ANTIVIBE SYSTEEM

Dit systeem is speciaal ontwikkeld om schokken te verminderen
en vermindert zo ook vermoeidheid bij de gebruiker.

de ideale combinatie tussen kracht en comfort
Vergelijkbare studie van het effect van schokdempers
Antivibe
handgreep

™

HAMER
Kop en steel uit 1 enkel stuk vervaardigd.
Exceptionele duurzaamheid – kop met vergroot slagvlak.
Exclusief systeem voor zeer goede bescherming tegen schokken.
Steel met antislipbekleding in polyurethaan.

Buisvormige
handgreep

Houten
handgreep

1.

Basis

2.
3.

Stalen kop voor
hoogwaardige prestaties
Kop en steel uit 1 stuk gesmeed
voor maximale stevigheid en
evenwicht. Inductiegehard.

4.
1.  Thermische behandeling
van het slagvak
voorkomt afsplintering.
2.  Gebogen klauw voor
meer trekkracht.
3.  Handvat in fijn gesmeed
profiel.

Veiligheid
Lager handvat is vergroot
zodat de hamer niet
wegschiet tijdens gebruik.
BEKLEDING

4.  Ergonomische
handgreep in soepele
polyurethaan bekleding
voor een optimale greep
en een perfect
evenwicht.

5.

5.  EXCLUSIEF:
Stemvorkschokdempersysteem.
voor een optimaal
gebruikscomfort.
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HAMERS
GRAFIET HAMERS

Veiligheid
Lager en groter handvat, zodat
de hamer niet wegschiet.
Ergonomisch gevormde
handgreep voor comfortabele
greep en meer veiligheid.

Kop gesmeed tegen
versplintering
Gesmeed in fijn koolstofstaal voor
een perfecte versmelting van het
metaal en een optimale weerstand
tegen schokken.

BEKLEDING
Onbreekbaar
Versterkte steel met grafieten kern.
10 x meer weerstand dan een
houten steel.

voor een optimaal
gebruikscomfort.

GRAFIET

Hz FREQUENTIE

HAMER
Vangt 5 x beter schokken op dan hamers met
een traditioneel houten steel.

Permanente aanhechting
Korte verbinding.
Zorgt ervoor dat de hamer nooit
loskomt van de steel.
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GRAFIETEN

Steel

Houten
Steel
VERVORMING

HAMERS
HAMERS HOUTEN STEEL-bimateriale handgreep

Solide verbinding
tussen kop op steel
De houten stelen van de
Stanley-hamers zijn op
krachtige wijze bevestigd
op de kop met een
dubbel conisch oog. Een
metalen hoek is
ingebracht in het oog
waarin epoxyhars is
geïnjecteerd voor een
perfecte verzegeling.

de koppen

Gesmeed in fijn koolstofstaal voor een
perfecte versmelting van het metaal, een
langere levensduur en een optimale
weerstand tegen schokken.

de kracht van de koppen

Schaal van hardheid Rockwell

De thermische behandeling via inductie is
beperkt tot de werkende delen, waardoor
schokken minder worden doorgegeven via
het handvat. Zo kan terugslag vermeden
worden.

Permanente
aanhechting
De bimateriale handgrepen
van Stanley zijn onlosmakelijk
verbonden dankzij inkepingen
en het procédé van kleven
door epoxy-injectie. Dit
verzekert een permanente
aanhechting van de kop aan
het handvat.

Bimateriale handgreep,
zo goed als onbreekbaar.
Vermindert gevoelig de
schokken ten opzichte
van een hamer met een
traditioneel handvat.

BEKLEDING

voor een optimaal
gebruikscomfort.
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HAMERS
COMPO - CaSt HaMERS

CoMPo-CAST

1.

Urethaan bekleding verzekert een optimale
bescherming van het oppervlak waarop men
slaat. Extreem hoge weerstand, het materiaal
neemt zijn oorspronkelijke vorm altijd weer
aan, zelfs na meervoudige slagen op harde of
puntige oppervlaktes.

SCHokVRIj
De kop en het metalen handvat zijn volledig bedekt met een
dikke laag urethaan om gereedschappen en oppervlaktes
tegen impact van de hamer te beschermen.

2.

Honderden kleine metalen kogeltjes bewegen
zich vrij in de kop van de COMPO-CaSt, wat de
hamer schokvaster maakt en makkelijker te
hanteren.

GEEn kAnS oP VonkE
Geen enkel deel van het metaal is onbeschermd gebleven,
wat toelaat de hamers te gebruiken op plaatsen waar zelfs de
kleinste vonk ontploffingsgevaar levert.

3.

Het heft is gesoldeerd op de kop voor een
langere levensduur.

4.

Massieve stalen schacht ter versteviging.

5.

Ergonomisch handvat voor een betere greep.

6.

Heft met antislip voor een verhoogde veiligheid.

HAMERS
GEEn TERUGSlAG
Kleine stalen kogeltjes in de kop van de hamer zorgen ervoor
dat de hamer niet terugspringt bij het hameren.

6.
DE COMPO-CAST HAMERS VAN STANLEY HEBBEN
EEN VOLLEDIGE GARANTIE,
BIJ NORMAAL GEBRUIK.

5.

4.

3.

2.

1.
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kRACHT En PRECISIE
Bij elke slag verplaatsen
de kogeltjes zich om zo
schokken op te vangen,
terugslag te vermijden
en voor een betere
controle.

PRAkTISCHE InFo
DE BESTE HAMER oM AAn
UW BEHoEFTEn TE VolDoEn
leo jansen, schrijnwerker

In alle gevallen, en met name wanneer men een hamer
langdurig wil gebruiken, moet u een FatMax Anti-Vibe
model kiezen. Dit model elimineert bijna alle trilling,
wat RSI voorkomt.

klAUWHAMERS –
Ideaal voor algemeen constructiewerk, dakbedekking en bevloering.
Er zijn twee soorten klauwhamers, één met rechte klauw en één
met kromme klauw. De rechte klauw is ideaal voor het omhoog
trekken van vloerplaten of het verwijderen van ongewenste
stiftbouten, terwijl de kromme klauw beter is voor het uittrekken
van nagels. Het slagvlak moet volledig gehard en enigszins bol
zijn om slijtage tegen te gaan, terwijl de buitenomtrek van de
kop “thermisch behandeld” moet zijn (iets minder hard) om
afsplintering te voor-komen bij het slaan tegen een harder
oppervlak. Kies zorgvuldig een klauw uit die nauwkeurig is
geslepen aan de buitenste randen. De klauw moet gehard en bij
voorkeur getemperd zijn in olie voor een hardere structuur die
zich vastbijt in de schacht van een nagel en ook breukvorming
weerstaat. De echte test van een kwalitatief hoogwaardige
klauwhamer is het vermogen om een nagel aan de schacht eruit
te trekken en niet om zich vast te haken onder de kop van de
nagel. Het juiste gewicht van de hamer kiezen is ook belangrijk,
omdat er geen voordeel is bij het opheffen van een 680 g hamer
om nagels te bevestigen die niet langer zijn dan 50 mm (2”).
Hetzelfde geldt voor een 450 g hamer waarmee u een nagel van
75 mm wilt plaatsen, wat zwaar werk is. Als redelijk compromis
is een 570 g klauwhamer een goede keuze voor algemeen
gebruik.

PEnBAnkHAMERS –
lichtere hamers voor kleinere nagels en
pennen.
De Warrington penhamer is een veel lichter gereedschap,
verkrijgbaar met een gewicht van 100 g en de pen is handig bij
het begin van het plaatsen van een nagel. Voor zeer dunne
paneelpennen moet u de penhamer kiezen, met een langere
handgreep en een slagvlak met een kleinere diameter.

koGElPEn –
Voor ingenieurs en techniciens
Deze hamers worden hoodzakelijk gebruikt bij engineering en
automobieltoepassingen. De kogelpen heeft meerdere functies,
maar wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het hameren van
klinknagels.

VUIST- En BooRHAMERS

Stanley biedt ook een aantal speciale hamers,
waaronder steenhamers, voorhamers, hamer/bijl voor
dubbel gebruik en een lathamer bedoeld voor de
installatie van gipsplaten.

Deze hamer moet uw enigste keuze zijn als u op een koudbeitel
wilt slaan. Het slagvlak van de hamer moet groter zijn dan de
beitel, omdat er anders een groot risico bestaat op letsel door
rondvliegende metaalsplinters, met name als de beitel te veel
paddestoelvorming heeft gekregen.

HAMERS, BEITElS & DREVElS

klAUWHAMERS
NEW

FATMAX® XTREME™ UlTRAlICHTE klAUWHAMER
• Unieke klauwhamer met nieuwe gepatenteerde technologie
• Gepatenteerde MIG (Metaal Inert Gas) lastechnologie maakt de hamer 40 % lichter
• 100 % staal voor sterkte en duurzaamheid
• Nieuw licht gewicht (390 gr) ontwerp is minder belastend voor de arm
• Getemperde slagranden & klauw
• Magnetische nagelhouder
• Gepatenteerde antivibe handgreep
• Deze hamer combineert het gewicht van titanium met de kracht van staal

Beschrijving

f

XTHT1-51123

FatMax Xtreme Ultralichte Klauwhamer - rechte klauw

-

6

3253561511233

59,00

XTHT1-51148

FatMax Xtreme Ultralichte Klauwhamer - gebogen klauw

-

6

3253561511486

59,00

FATMAX® XTREME™ klAUWHAMERS
• Antislip handgreep met diamant patroon voor een verbeterde grip
• Groter slagvlak uit 1 stuk voor een beter raakvlak en evenwicht
• Magnetische nagelhouder voor handenvrij gebruik
• Gepatenteerde stemvork en 24 stabiliseersstaven om schokken en trillingen te beperken
• Vernieuwde hangreep beperkt vermoeidheid
Beschrijving

f

1-51-162

FatMax Xtreme Klauwhamer 450 gr

-

4

3253561511622

41,19

1-51-164

FatMax Xtreme Klauwhamer 570 gr

-

4

3253561511646

46,34

FATMAX® XTREME™ klAUWHAMERS - RECHTE klAUW
• Vernieuwde antislip handgreep met innovatieve binnenlaag biedt een veelzijdige, stevige, ergonomische
greep
• Gepatenteerd anti-vibratie systeem: beperkt schadelijke trillingen die pols- en armblessures kunnen
veroorzaken
• Kop en steel zijn uit 1 stuk gesmeed voor een beter evenwicht
• Magnetische nagelhouder
Beschrijving

f

1-51-163

FatMax Xtreme Klauwhamer 450 gr - rechte klauw

-

4

3253561511639

41,19

1-51-165

FatMax Xtreme Klauwhamer 570 gr - rechte klauw

-

4

3253561511653

46,34
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FatMax™ Klauwhamer Antivibe
• Vernieuwde anti-slip handgreep met innovatieve binnenlaag biedt een veelzijdige, stevige, ergonomische greep
• Gepatenteerd anti-vibratie systeem: beperkt schadelijke trillingen die pols- en armblessures kunnen veroorzaken
• Kop en steel zijn uit 1 stuk gesmeed voor een beter evenwicht
• Magnetische nagelhouder

Beschrijving

f

1-51-210

FatMax Klauwhamer Antivibe 450gr

-

4

3253561512100

36,04

1-51-538

FatMax Klauwhamer Antivibe 570gr

-

4

3253561515385

41,19

FatMax™ Klauwhamer Antivibe - Rechte klauw
• Vernieuwde anti-slip handgreep met innovatieve binnenlaag biedt een veelzijdige, stevige, ergonomische greep
• Gepatenteerd anti-vibratie systeem: beperkt schadelijke trillingen die pols- en armblessures kunnen veroorzaken
• Kop en steel zijn uit 1 stuk gesmeed voor een beter evenwicht
• Magnetische nagelhouder
Beschrijving

f

1-51-532

FatMax Klauwhamer Antivibe - Rechte klauw 450gr

-

4

3253561515323

36,04

1-51-212

FatMax Klauwhamer Antivibe - Rechte klauw 570gr

-

4

3253561512124

41,19

Klauwhamer Graphite
• Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
• Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
• Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen schokken
• Zacht elastomeer handgreep (Dynagrip®) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
• Schokvaster dan traditionele handgrepen
• Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtinspanning om een goede greep te behouden en
vermindert zo het risico op spierletsels
Beschrijving

f

1-51-505

Klauwhamer Graphite 450gr

-

4

3253561515057

30,89

1-51-507

Klauwhamer Graphite 570gr

-

4

3253561515071

33,98

Klauwhamer SteelMaster™
• Getemperd stalen kop voor stevigheid, duurzaamheid en veiligheid
• Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGrip® Pro) – voor comfortable greep en meer veiligheid
• Verbinding van kop en handgreep – weerstaat een slag van 5 ton
• Buisvormige, ovalen, stalen steel – combineert kracht met laag gewicht
• Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid

Beschrijving
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f

1-51-031

Klauwhamer Steelmaster 450gr

-

1

5000366510316

25,74

1-51-033

Klauwhamer Steelmaster 570gr

-

4

5000366510330

28,83

Hamers, Beitels & Drevels
Klauwhamer Blue Strike
• Getemperde en gesmede kop voor stevigheid en duurzaamheid
• Buisvormige ovalen steel – combineert stevigheid en lichtgewicht
Beschrijving
1-51-488

Klauwhamer Blue Strike 450gr

f
-

6

3253561514883

16,72

Stanley® Grijze Glasvezel Klauwhamer
• Gesmeed voor duurzaamheid
• Getemperd slagvlak voorkomt afsplintering
• Glasvezel handgreep beschermt tegen schokken en trilling
• Gepatenteerde handgreep zorgt voor een stevige grip
Beschrijving

f

1-51-529

Kunststof Klauwhamer 450gr (grijs)

-

4

3253561515293

11,32

1-51-628

Kunststof Klauwhamer 570gr (grijs)

-

4

3253561516283

15,44

Stanley® Grijze Glasvezel Klauwhamer - Rechte klauw
• Gesmeed voor duurzaamheid
• Getemperd slagvlak voorkomt afsplintering
• Glasvezel handgreep beschermt tegen schokken en trilling
• Gepatenteerde handgreep zorgt voor een stevige grip
Beschrijving

f

1-51-625

Kunststof Klauwhamer - Rechte klauw 450gr (grijs)

-

4

3253561516252

11,32

1-51-627

Kunststof Klauwhamer - Rechte klauw 570gr (grijs)

-

4

3253561516276

15,44

Stanley® Gele Glasvezel Klauwhamer - Rechte klauw
• Gesmeed voor duurzaamheid
• Getemperd slagvlak voorkomt afsplintering
• Glasvezel handgreep beschermt tegen schokken en trilling
• Gepatenteerde handgreep zorgt voor een stevige grip
Beschrijving
1-51-624

Kunststof Klauwhamer - Rechte klauw 570gr (geel)

f
-

4

3253561516245

15,44
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Timmermanshamers

Timmermanshamer Graphite
• Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
• Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
• Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen schokken
• Zacht elastomeer handgreep (Dynagrip®) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
• Schokvaster dan traditionele handgrepen
• Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtinspanning om een goede greep te behouden en vermindert zo
het risico op spierletsels
Beschrijving

f

1-54-897

Timmermanshamer Graphite 100gr

-

6

3253561548970

12,74

1-54-898

Timmermanshamer Graphite 160gr

-

6

3253561548987

14,67

1-54-899

Timmermanshamer Graphite 315gr

-

4

3253561548994

17,38

1-54-901

Timmermanshamer Graphite 400gr

-

6

3253561549014

18,35

1-54-902

Timmermanshamer Graphite 500gr

-

6

3253561549021

19,11

Timmermanshamer Hout
• Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid
• DIN 6475
Beschrijving
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f

1-54-638

Timmermanshamer Hout 100gr

-

4

3253561546389

7,77

1-54-639

Timmermanshamer Hout 160gr

-

4

3253561546396

8,94

1-54-640

Timmermanshamer Hout 200gr

-

4

3253561546402

9,23

1-54-641

Timmermanshamer Hout 315gr

-

4

3253561546419

10,59

1-54-642

Timmermanshamer Hout 400gr

-

4

3253561546426

10,91

1-54-643

Timmermanshamer Hout 500gr

-

4

3253561546433

11,23

Hamers, Beitels & Drevels

Bankhamers

Bankhamer Graphite
• Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
• Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
• Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen schokken
• Zacht elastomeer handgreep (Dynagrip®) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
• Schokvaster dan traditionele handgrepen
• Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtinspanning om een goede greep te behouden en vermindert
zo het risico op spierletsels
Beschrijving

f

1-54-910

Bankhamer Graphite 200gr

-

6

3253561549106

15,36

1-54-911

Bankhamer Graphite 300gr

-

6

3253561549113

15,90

1-54-912

Bankhamer Graphite 500gr

-

6

3253561549120

18,19

1-54-913

Bankhamer Graphite 800gr

-

4

3253561549137

22,39

1-54-914

Bankhamer Graphite 1000gr

-

4

3253561549144

24,50

Bankhamer Steel Bi-Materiaal
• Zwartgelakte hamerkop is aan alle zijden zuiver geslepen
• Kunststof steel, voorzien van rubberen handgreep
Beschrijving

f

1-54-684

Bankhamer 200gr Bimat

-

4

3253561546846

15,36

1-54-685

Bankhamer 300gr Bimat

-

4

3253561546853

15,90

1-54-686

Bankhamer 500gr Bimat

-

4

3253561546860

17,75

1-54-687

Bankhamer 800gr Bimat

-

4

3253561546877

21,85

1-54-688

Bankhamer 1000gr Bimat

-

2

3253561546884

23,90

Bankhamer Hout
• Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid
Beschrijving

f

1-51-171

Bankhamer Hout 100gr

-

4

3253561511714

6,55

1-51-172

Bankhamer Hout 200gr

-

4

3253561511721

7,23

1-51-173

Bankhamer Hout 300gr

-

4

3253561511738

8,30

1-51-174

Bankhamer Hout 400gr

-

4

3253561511745

9,61

1-51-175

Bankhamer Hout 500gr

-

4

3253561511752

10,33

1-51-178

Bankhamer Hout 800gr

-

2

3253561511783

13,38
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Vuisthamers

Vuist Graphite
• Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
• Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen
schokken
• Zacht elastomeer handgreep zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte handen
• Schokvaster dan traditionele handgrepen

Beschrijving

f

1-54-922

Vuist Graphite 1000gr

-

4

3253561549229

22,46

1-54-923

Vuist Graphite 1250gr

-

4

3253561549236

23,50

1-54-924

Vuist Graphite 1500gr

-

4

3253561549243

24,54

Vuist Kunststof Steel
• De zwartgelakte hamerkop is aan alle kanten zuiver geslepen
• Kunststof steel is voorzien van rubberen handgreep
Beschrijving

f

1-56-365

Vuist 1000gr met Kunststof Steel

-

2

3253561563652

22,01

1-56-366

Vuist 1250gr met Kunststof Steel

-

2

3253561563669

23,03

1-56-367

Vuist 1500gr met Kunststof Steel

-

2

3253561563676

24,05

Vuist Houten Steel
• Steel van essenhout (hoge kwaliteit) voor duurzaamheid en evenwicht
• Kop van gehard en getemperd staal voor lange levensduur
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Onbreekbare handgreep dankzij supersterke verbinding van kop en handgreep- voor meer veiligheid

Beschrijving
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f

1-54-051

Vuist 1000gr

-

2

3253561540516

13,68

1-54-053

Vuist 1500gr

-

2

3253561540530

16,45

1-54-052

Vuist 1250gr

-

2

3253561540523

14,85

Hamers, Beitels & Drevels

Bouwhamers

Bekistingshamer
• Platte kop, spijkertang
• Spijkers vastnagelen en uithalen
• Conische steel
Beschrijving
1-54-715

Bekistingshamer 750gr

f
-

2

3253561547157

15,91

Kaphamer Rhin
• Getemperd stalen kop voor stevigheid en duurzaamheid
• Ergonomisch gevormde handgreep (Dynagrip® Pro) – voor comfortable greep en meer veiligheid
• Verbinding van kop en handgreep – weerstaat een slag van 5 ton
• Scherpe beitel voor het snijden van bakstenen en leisteen
Beschrijving
1-51-039

Kaphamer 500gr

f
-

6

3253561510397

19,90

Lathamer Graphite
• Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
• Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
• Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen
schokken
• Zacht elastomeer handgreep (Dynagrip®) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte
handen
• Schokvaster dan traditionele handgrepen
• Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtinspanning om een goede greep te behouden en
vermindert zo het risico op spierletsel
• Magnetische spijkerhouder
Beschrijving
1-51-137

Lathamer Graphite 600gr
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-

2

3253561511370

31,03

209

Lathamer Stalen Steel
• Getemperde en gesmede kop met plat oppervlak voor beter resultaat
• Verbinding van kop en handgreep – weerstaat een slag van 5 ton
• Buisvormige, ovalen, stalen steel – combineert krachte met laag gewicht. Excellente greep-kop verhouding
• Magnetische spijkerhouder om zonder handen een spijker te slaan in onbereikbare plaatsen
• Uitstekende klauw, om leisteen te doorboren voordat men de nagel er doorslaat
• Ergonomisch gevormde handgreep (Dynagrip® Pro) – voor comfortable greep en meer veiligheid
• DIN 7239

Beschrijving
1-51-037

Lathamer 600gr

f
-

2

3253561510373

22,80

Specifieke Hamers

Fatmax® Voorhamer
• Gepatenteerde Antivibe steel
• Extra lange ergonomische handgreep – 87cm voor meer slagkracht
• Smeedijzeren kop voor extra sterkte en duurzaamheid
Beschrijving

f

1-56-809

FatMax Voorhamer 3,6kg

-

1

3253561568091

51,49

1-56-811

FatMax Voorhamer 4,5kg

-

1

3253561568114

56,64

AntiVibe® Vuisthamer
• Voor gebruik in beperkte werkruimte zonder mogelijkheid voor een volledige uitzwaai
• Toepassingen met beitels, drevels, centerpunten en in industrie
Beschrijving
1-56-001
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Antivibe Vuisthamer 1360gr
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3253561560019

38,60

Hamers, Beitels & Drevels
AntiVibe® Moker
• Voorhamer voor gebruik op hout, metaal, beton of steen
• Extra lange handgreep laat een grotere zwaai en dus ook meer kracht per slag toe
Beschrijving
1-56-004

Antivibe Moker 1360gr
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-

4

3253561560040

38,60

Penbankhamer
• Kwaliteitshamer met steel van essenhout – houdt hamer in perfect evenwicht voor optimale prestaties
Beschrijving
1-54-077

Penbankhamer 100gr
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6

5000366540771

17,39

Lashamer
• Hamer met houten steel – platte kop en scherpe punt – voor laswerk
Beschrijving
1-54-719

Lashamer 300gr
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3253561547195

12,28

Glazenmakershamer
• Multifunctionele hamer voor verwijderen van stopverf en het vastmaken en uittrekken van nagels
Beschrijving
1-54-730

Glazenmakershamer

f
-

2

3253561547300

21,73
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Stoffeerdershamer
• Houten steel met magnetische kop
• Strakke en veilige EVERTITE verbinding van kop en handgreep
Beschrijving
1-54-304

Stoffeerdershamer 140gr

f
-

1

3253561543043

18,84

Elektricienshamer Graphite
• Steel uit grafiet - voor maximale stevigheid
• Getemperde koprand –voor duurzaamheid en veiligheid
• Platte kop met afgeschuinde hoeken geeft stevigheid en voorkomt beschadiging
• Gepatenteerde assemblage van kop en handgreep geeft een onbreekbare verbinding - voor meer veiligheid
• Grafiet steel is bedekt met beschermend polycarbonaat omhulsel – voor zeer goede bescherming tegen
schokken
• Zacht elastomeer handgreep (Dynagrip®) zorgt voor een comfortabele slipwerende greep - zelfs met natte
handen
• Schokvaster dan traditionele handgrepen
• Ergonomisch gevormde handgreep, vergt minder krachtinspanning om een goede greep te behouden
Beschrijving
1-54-904

Electriciens Hamer Graphite 200gr
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6

3253561549045

17,10

Kunststof Hamer
• Synthetische hamer uit-één-stuk met slagdoppen
• Voor algemeen gebruik
Beschrijving
1-57-053

Kunststofhamer 320gr
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-

2

3253561570537

26,55

Rubberen Hamer 450gr
• Stevige rubberen kop
• Houten handgreep
Beschrijving
1-51-104
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Rubberen Hamer 450gr
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-

4

3253561511042

4,11

Hamers, Beitels & Drevels

Houten Hamers

Houten Hamer 115MM
• Beuken kop met afgeplatte hoeken
• Geschikt voor werk met houtbeitels
Beschrijving
1-57-046

Houten Hamer 116gr
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2

3253561570469

30,04

Compo-Cast® Hamers

Hamer Compo-Cast® Standaard
• Urethaan hamer uit-één-stuk, voorkomt beschadiging van werkstuk
• Kop gevuld met stalen kogeltjes die zich verplaatsen bij de slag, waardoor de terugslag wordt opgevangen
• Niet elektrisch geleidend
• Vonkvrij

Beschrijving

f

1-57-530

Hamer Compo-Cast 280gr

-

1

3253561575303

23,34

1-57-531

Hamer Compo-Cast 500gr

-

1

3253561575310

29,05

1-57-532

Hamer Compo-Cast 600gr

-

1

3253561575327

38,34

1-57-533

Hamer Compo-Cast 1200gr

-

1

3253561575334

45,80

1-57-534

Hamer Compo-Cast 1500gr

-

1

3253561575341

66,44

Voorhamer Compo-Cast®
• Urethaan hamer uit-één-stuk, voorkomt beschadiging van werkstuk
• Kop gevuld met stalen kogeltjes die zich verplaatsen bij de slag, waardoor de terugslag wordt opgevangen
• Niet elektrisch geleidend
• Vonkvrij

Beschrijving
1-57-550

Voorhamer Compo-Cast 2250gr
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-

1

3253561575501

98,10

1-57-552

Voorhamer Compo-Cast 4700gr

-

1

3253561575525

146,59

1-57-554

Voorhamer Compo-Cast 5200gr

-

1

3253561575549

162,44
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