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Tělo i pohyblivá část jsou odlity z jemnozrnné 
šedé litiny a jejich veškeré třecí plochy 
jsou opracovány, aby byl zaručen spolehlivý 
a plynulý provoz.
Bezpečnostní zarážka zabraňuje vysunutí 
pohyblivé čelisti z tělesa.
Vyměnitelné čelisti z tvrzené oceli.
Nerozbitnou matici z litiny SG lze v případě 
opotřebení vyměnit.
Bezpečnostní ocelová rukojeť  se ohne dříve,
než dojde k přetížení svěráku.

MECHANICKÝ SVĚRÁK - VYSOKÁ ZÁTĚŽ
Masivní a robustní tělo i pohyblivá čelist svěráku jsou odlity z jemnozrnné šedé litiny a jejich veškeré třecí plochy 
jsou opracovány, aby byl zaručen spolehlivý a plynulý provoz. Čelisti, rukojeť a hlavní šroub jsou ocelové, přičemž šroub 
je vybaven válcovaným dvojitým lichoběžníkovým závitem pro zrychlení pohybu čelistí od úplného sevření k úplnému 
rozevření s minimem otáček. Nejpoužívanější svěrák z nabídky svěráků IRWIN®.  K dispozici je kompletní řada 
náhradních dílů.

Kat. č. Popis EAN Prům.
balení

Běžné
balení

1ZR Č. 1, mechanický svěrák 3" / 75 mm 0734442000129 144 1
3 Č. 3, mechanický svěrák 4" / 100 mm  0734442000488 60 1
4ZR Č. 4, mechanický svěrák  4 1/2" / 115 mm 0734442000501 40 1
5 Č. 5, mechanický svěrák 5" / 125 mm 0734442000723 40 1
6 Č. 6, mechanický svěrák 6" / 150 mm 0734442000846 32 1
8ZR Č. 8, mechanický svěrák 8" / 205 mm 0734442000969 24 1

DÍLENSKÉ SVĚRÁKY – STŘEDNÍ ZÁTĚŽ
Masivní a odolné tělo i pohyblivá čelist svěráku jsou odlity z jemnozrnné šedé litiny a jejich veškeré třecí plochy jsou opra-
covány, aby byl zaručen spolehlivý a plynulý provoz. Čelisti, rukojeť a hlavní šroub jsou ocelové, přičemž šroub je vybaven 
válcovaným dvojitým lichoběžníkovým závitem pro zrychlení pohybu čelistí od úplného sevření k úplnému rozevření 
s minimem otáček. Tento kompaktní svěrák s kovadlinou je speciálně určen pro středně náročné dílenské využití, 
a to jak v dílnách profesionálních řemeslníků, tak nadšených domácích kutilů, kteří potřebují kompaktní svěrák se silným 
sevřením, bezpečnostními prvky a vynikající povrchovou úpravou. 

Kat. č. Popis EAN Prům.
balení

Běžné
balení

10507771 Dílenský svěrák s kovadlinou, 3 1/8" / 80 mm 5706915077711 1 1
T41211000 Dílenský svěrák s kovadlinou, 1 TON, 4" / 100 mm 0734442000204 105 1
T3TON3VS Dílenský svěrák s kovadlinou a otočnou základnou, 4" / 100 mm   0734442000310 60 1
4935505 Dílenský univerzální svěrák s kovadlinou a otočnou základnou, 5" / 125 mm 0038548989990 40 1
T6TON6VS Dílenský svěrák s kovadlinou a otočnou základnou, 6" / 150 mm 0734442000860 40 1
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