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KOVÁCSOLT ALKATRÉSZEK

Tanúsított minőség

Az acél süllyesztékes kovácsolásával és forgácsoló 
megmunkálásával az Unior alkatrészeket 
(irányító mechanizmusokhoz és váltóművekhez), 
karosszéria támasztóelemeit, hajtástengelyeket, 
valamint szinterezési eljárással készült elemeket 
állít elő a legnevesebb európai és globális 
gépjárműgyártók részére: VW, Audi, Renault, 
Dacia, BMW, ZF, Lemförder & ZF Lenksysteme, 
Jtekt, GKN, Arvin Meritor, BPW, Schä�er KG, Betek 
és Cimos. Különböző tanúsítványok, tesztek és 
kiválósági díjak igazolják az Unior által gyártott 
kovácsolt alkatrészek minőségét.

SPECIÁLIS GÉPEK

Automatizált fémmegmunkálás

Az Unior gépipari berendezései átfogó 
megoldást kínálnak a koncepció fázisától a 
végtermékig. Az alumíniumöntvények vagy 
kovácsolt darabok sorozat-megmunkálására 
szolgáló CNC-gépek mellett az Unior 
rugalmas rendszerű gyártócellákat, mély 
furatok elkészítésére és karosszéria-elemek 
megmunkálására alkalmas gépeket, 
forgóasztalos és más, speciális célú 
berendezéseket is kínál. Az Unior olyan neves 
autógyárak gépipari beszállítója, mint a VW, 
BMW, Audi, Daimler, stb.

TURIZMUS

Kikapcsolódás a természetben

A Pohorje-hegyvidék oltalmában, csodálatos 
tájak között működő Unior vállalat két 
kapcsolódó turisztikai központot üzemeltet 
és fejleszt. A Roglán található hegyvidéki 
klímájú gyógyüdülőhely, Olimpiai centrum, és 
téli sportközpont különösen a professzionális 
és kedvtelési sportolók, a Terme Zreče 
gyógyfürdő pedig az gyógyulást és 
kényelmet keresők számára érdekes. Mindkét 
üdülőhely – modern létesítményeikkel és 
szolgáltatásaikkal – kiváló választás a családi 
üdülésekhez, egészségügyi rehabilitációhoz, 
illetve az élsportolók felkészüléséhez.

KÉZISZERSZÁMOK

A megfelelő márka szakemberek 
számára

Az Unior kéziszerszámok fejlesztése 
folyamatosan követi a professzionális 
és nem hivatásos felhasználók igényeit 
világszerte. A kiváló minőségű 
nyersanyagok és a saját tervezési 
megoldások képezik a kéziszerszámok 
célszerűségének, hatékonyságának 
és hosszú élettartamának alapját. A 
szerszámok elérhetőségét a kiterjedt 
disztribúciós hálózat biztosítja. 
Hidegkovácsolt termékeivel az Unior az 
európai ipar egyik fontos beszállítója.

Fejlesztési beszállító

A legmagasabb minőségű, szinterezési 
(porkohászati) eljárással előállított 
alkatrészeknek köszönhetően az Unior 
a rendszerszerűen működő autóipar 
legfontosabb beszállítói közé tartozik. Az 
Unior által gyártott termékek olyan tekintélyes 
autómárkák, kormányrendszereibe és 
váltómechanizmusaiba kerülnek beépítésre, 
mint a BMW, Audi, VW és Volvo. Az Unior 
vállalat emellett számos egyéb alkatrészt és 
szerelvényt – keresztfejek, rotorok, olajpumpa-
házak, önkenő csapágyházak, villanymotorok 
álló- és forgórészei, szíjtárcsák, összekötő rudak 
és illesztőperemek – is előállít.

UNIOR CSOPORT

Kiváló európai partner

Az Unior nemzetközi hírű vállalat, amely kiemelkedő szakértelméről 
ismert a fémmegmunkálás területén. Saját fejlesztési tevékenységével 
az Unior az autóipar tekintélyes beszállítójaként is biztosította 
pozícióját. A kivételes kovácsolási hagyományokkal, illetve a minőségi 
szerszámok innovatív tervezésével a vállalat egyaránt fontos 

szövetségese a professzionális szakembereknek és a nem hivatásos 
felhasználóknak. A technológiai folyamatok átfogó ismerete által az 
Unior kiváló partner az automatizált fémmegmunkálási megoldások 
fejlesztésénél is.

www.rogla.eu
www.terme-zrece.eu
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Saját fejlesztés
A partnerkapcsolatok létfontosságúak, ha 
versenyképes akar maradni saját piacán 
(ipar, repülés, vasút, gépjárműipar).

Költséghatékonyság az Unior 
kéziszerszámok élettartamából 
következően, amely háromszor 
hosszabb néhány átlagos 
szerszámhoz viszonyítva.

Az Unior szerszámok optimális 
kialakítása hosszú távú, 
tartós használatot biztosít, így 
gazdaságosabb is. 

Az Unior szerszámok 
ergonómiája révén kevesebb 
�zikai erőkifejtés szükséges.

Az Unior szerszámok 
funkcionalitása a hatékonyabb 
munkavégzésben, és az adott 
munkára fordított időben 
jelentkezik.

Szerszámok fejlesztése során 
a hozzáadott értékkel nagyobb 
felhasználói produktivitás érhető 
el.

Az Unior szerszámok tökéletessége 
a munkadarabhoz való tökéletes 
illeszkedésben tükröződik. A szerszám 
lecsúszása, illetve a károsodás kizárva.

Az Unior szerszámokat a tervezésnél 
és a gyártásnál a minőség és az ár 
tökéletes egyensúlya jellemzi, amely 
jövedelmező a felhasználó számára.

Fejlesztési együttműködés 
speci�kus problémák megoldására, 
a felhasználó igénye alapján 
kifejlesztett célszerszámokkal. 

Az Unior rugalmas és kontrollált 
folyamatai leginkább a vevői 
igényekre történő gyors reagálásban 
nyilvánulnak meg.

E LŐ N YÖ K  P R O F E S S Z I O N Á L I S  F E L H A S Z N Á LÓ K  S Z Á M Á R A :

Az ellátási lánc költségeinek 
optimalizálása

A különleges kihívásoknál termelésünk 
a lehető legjobb árat képes kínálni 

partnereinknek.

Állandó minőség

Háromszor hosszabb 
élettartam

Tartósság
Élettartam garancia
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Mérföldkövek az Unior 
vállalat történetében
Stájerországból a világ felé
A Pohorje-hegység peremterületén az első vasműveket (öntödéket) a 18. században hozzák 
létre. Ezek valójában nagy kovácsműhelyekként működtek, ahol mezőgazdasági és egyéb 
szerszámokat, eszközöket készítettek kézi eljárással.

A határtalan lelkesedés ad erőt számunkra 
célkitűzéseink eléréséhez
A folyamatos fejlesztés révén állandóan új kihívásokat állítunk önmagunk elé a vállalat összes 
tevékenységi körében. Mindez abból a felismerésből ered, hogy a változás elkerülhetetlen és a sikeres 
működés érdekében szükség van a versenyelőnyök megteremtésére.

1919-ben megalakul a Štajerska železoindustrija družba 
(Stájer Vasipari Vállalat) kovácsüzem, rövid nevén Štajerska 
Zreče. Az üzem kéziszerszámokat állít elő a mezőgazdaság, 
erdészet és egyéb iparágak számára.

Az 1970-es évek közepén az Unior Roglán megkezdi egy 
hegyvidéki klímájú gyógyüdülőhely, a Pohorje-hegységben 
egy olimpiai centrum, majd néhány évvel később a Terme 
Zreče gyógyfürdő, illetve az ehhez kapcsolódó turisztikai 
program megvalósítását.

1997-ben a sikeres és tartós nemzetközi 
partnerkapcsolatokkal rendelkező szlovén vállalat átalakul 
az UNIOR d.d. elnevezésű részvénytársasággá. A vállalat 
már ekkor az ISO 9001 minőségirányítási szabványnak 
megfelelően működik.

Az 1980-as évekre az Unior megalapozza hírnevét, mint 
fontos európai autóipari beszállító partner, különösképpen 
a könnyű kovácsolt alkatrészek, illetve a benzinmotorok 
összekötő rúdjainak legnagyobb európai gyártójaként. 
A kezdeti fejlesztések a Renault konszernnel létrejött 
együttműködési szerződés keretében zajlanak, s 
vegyesvállalati formában üzem épül Zrečében a kovácsolt 
alkatrészek előállítására. Ezzel egyidejűleg az Unior saját 
termelését is kialakítja a homokinetikus csuklók, valamint 
a gépi megmunkáló berendezések területén. Utóbbi célja 
eredetileg a vállalat saját szükségleteinek kielégítése volt.

Az Unior Részvénytársaság ma az egyik legnagyobb és 
legfontosabb szlovén exportőr. Öt termelési ágazatával a 
vállalat a kiváló minőség és az innováció hagyományait 
követi. Elkötelezve saját képességeinek nagyfokú kiaknázása 
mellett, az Unior 2400 alkalmazottjával és világszinten a 
csoportba tartozó 32 vállalat segítségével folyamatosan 
törekszik a márka ismertségének fejlesztésére.

Az 1970-es években az üzem új fejlesztési stratégiát, 
egyúttal új nevet is kap: Unior, tovarna kovanega orodja 
Zreče. Az új név egy két szóból álló kifejezés – „Univerzalno 
Orodje” (általános szerszámok) – elemeinek összevonásával 
jön létre, azon termékek kapcsán, amelyekről a vállalat már 
hosszú ideje ismert volt.

1950-ben a háború alatt leégett, később részlegesen 
helyreállított gyár Tovarna kovanega Zreče (TKO) 
néven állami tulajdonba kerül. Az új képességek 
(műhelyfelszerelések és kéziszerszámok előállítására 
szolgáló üzem) képezik két termelési ágazat – 
kéziszerszámok és kovácsolt termékek – fejlesztésének 
alapját.



KIEGÉSZÍTŐ LÉTESÍTMÉNYEK
Teljes fejlesztési ciklus

Az Unior vállalat átfogó és multidiszciplináris növekedési megközelítéssel felel meg a 
termékeit használók által támasztott követelményeknek.

A saját acélhengermű és kovácsüzem, a folyamatos befektetések a fejlesztésbe és a termelés 
korszerűsítésébe, valamint a minden fázisra – a nyersanyagtól a késztermékig – kiterjedő 
minőségellenőrzés biztosítják, hogy az Unior márkanevet viselő termékek mindig kiemelkedő 
minőséget képviseljenek.

1.  Öntvények kiváló jellemzőkkel

A Štore Steel acélhengermű társtulajdonosaként – amely 
kiváló minőségű öntvényeiről ismert – az Unior vállalat 
jelentős befolyással rendelkezik a beérkező nyersanyagok 
minősége felett. A króm-vanádium acélt, amelyből a 
kovácsolt alkatrészek és az Unior kéziszerszámok egyaránt 
készülnek, kiemelkedő keménysége különbözteti meg, s 
ez a végtermékek hosszú élettartamában is megnyilvánul. 
A fejlesztés fontos eleme a nyersanyagok folyamatos 
tökéletesítése, amely még jobb minőségű szerszámok és 
egyéb termékek előállítását teszi lehetővé.

2.  Fejlesztés számítógépes támogatással

Az Unior szerszámok fejlesztése és tervezése minden 
esetben a felhasználói igények �gyelembe vételével 
történik. A felhasznált anyagok továbbfejlesztésével és 
új ergonómiai megoldások kidolgozásával, valamint a 
biztonságos használat minden lehetséges szempontját 
�gyelembe véve az Unior évtizedek óta bizonyítja, hogy 
megfelelő partner a professzionális felhasználók számára.

A termékek fejlesztése során az Unior szakértői többféle 
számítógépes szimulációs eljárást alkalmaznak: 
kovácsolási szimuláció; anyagáramlás modellezése 
DEFORM szoftverrel; görgőszegmensek és kovácsolási 
szerszámok előállításának szimulálása VERACAD szoftver 
segítségével. A fejlesztés és a projekttervezés a legújabb 
CAD szoftvereszközökkel, a modellkészítés pedig Solid 
Works Professional szoftverrel történik.

3.  Rugalmas termelési folyamatok

Az Unior szerszámok gyártása – beleértve a mechanikai 
és felületi anyagmegmunkálást, hőkezelést és a 
felületvédelem kialakítását – legújabb, számítógép-
vezérlésű gépeken történik.

4.  Mechanikus anyagmegmunkálás

A leélezőgépek, valamint a megfelelő szerszámok 
változatos belső és külső pro�lok élletörését teszik lehetővé. 
A különböző termékek gyártásánál az anyageltávolítással 
járó eljárások (fúrás, menetmetszés, marás, esztergálás) 
modern CNC gépekkel történnek.

5. Síklemez-feldolgozás

Az Unior technológiája minőségi, MAG eljáráson 
alapuló körhegesztést biztosít 300 mm átmérőig és 
hosszúságig. Az excentrikus és hidraulikus prések (160 
tonnáig) az acéllemezek jelentős mértékű alakítására 
képesek. A hajlítási folyamat CNC Salvagnini gépekkel, 
robottechnológiával történik, a fémlemez elemek 
ellenállás-hegesztését pedig hegesztőrobot-cella végzi az 
összeállítás során.



6.  Hőkezelési eljárások

Az kemencében az edzési folyamat védőatmoszférában 
zajlik, amely megakadályozza a felszín dekarbonizációját. 
A szerszámok egyes részeinek lokális edzése induktív 
eljárással történik.

7. Anyagok felületvédelme

A nikkelezett, krómozott és foszfátozott felületvédelmet 
automatizált, számítógép-vezérelt, környezetbarát, 
modern gyártósorokon alakítják ki.

8.  Ergonómia

Az ergonomikus forma kialakítása egy vagy több, 
különböző színű műanyag réteg felvitelével lehetséges. 
Kétrétegű védőbevonattal ellátott szerszámokat is 
kínálunk magasfeszültség alatt történő szereléshez.

9.  Hidegkovácsolás

A hidegkovácsolási eljárás során az anyagot környezeti 
hőmérsékleten kovácsolják. A hidegkovácsolással 
megmunkált nyersanyagot pontosan kell darabolni, 
hőkezelni, illetve kémiailag előkészíteni. A hőkezelés révén 
a fém lágyabbá válik, így könnyebben kovácsolható.

A kémiai kezelésnél a nyersanyagot síkosító bevonattal 
látják el, amely csökkenti a súrlódást a kovácsolási 
folyamat közben. A kovácsolás egy, a munkadarabnak 
megfelelő szerszámmal felszerelt présgéppel történik. 
A hagyományos melegkovácsoláshoz képest kevesebb 
nyersanyag szükséges, és szűkebb toleranciatartomány 
érhető el. A forgácsolási eljárásokkal összehasonlítva 
szintén kevesebb nyersanyagra van szükség, emellett 
a hidegkovácsolás legfontosabb előnye, hogy a 
megmunkálás során a munkadarab szálszerkezete nem 
sérül.

Az Unior vállalat három különböző présgépet alkalmaz 
a hidegkovácsoláshoz. A különböző acéltípusokból 
előállított szimmetrikus darabok átmérője legfeljebb 100 
mm, hossza 200 mm lehet. Amennyiben szükséges, a 
kovácsolt darabok utólagos gépi megmunkálása, valamint 
hőkezelése is megvalósítható.



MEGBÍZHATÓSÁG
A megfelelő termék a megfelelő helyre szállítva a megfelelő időben

Az Unior megbízható partner. A vállalat az EFQM üzleti kiválóság modellnek megfelelően 
működik. Az Unior termékek megfelelő tanúsítványokkal rendelkeznek, amelyek 
alátámasztják a termékek minőségét és biztonságát. A vállalat ügyfelei igényeit és 
megrendeléseit fejlett logisztikai rendszer segítségével teljesíti. A védett márkanévvel, 
valamint a saját képviseleteken és disztribúciós hálózaton keresztül az Unior teljes körű és 
minőségi információs, illetve eladás utáni szolgáltatásokat is biztosít a felhasználók részére.

Minőség- és biztonsági jelölés

Az Unior kéziszerszámok az összes kontinensen elérhetők 
a felhasználók számára. Az Unior márkanév több, mint 
80 országban oltalom alatt áll. A szerszámok minősége 
megfelel a szigorú globális és európai szabványoknak. A VDE 
jelölésű szerszámok garantálják a felhasználó biztonságát 
még magasfeszültség alatt végzett munka esetén is. A 
megfelelőséget a német VDE Intézet tanúsítja.

Az Unior a következő rendszereket alkalmazta 
és tanúsíttatta saját üzleti rendszerében:

• minőségirányítási rendszer az ISO 9001 szabvány követelményeinek és 
előírásainak megfelelően,

• környezetirányítási rendszer az ISO 14001 szabvány követelményeinek és 
előírásainak megfelelően,

• autóipari minőségbiztosítási rendszer a következő szabványok 
követelményeinek és előírásainak megfelelően: ISO/TS 16949, VDA 6.1 és 
VDA 6.4.

Optimális logisztika

Termékei vonatkozásában az Unior garantálja, hogy a 
vásárlók a kéziszerszámokat a megegyezés szerinti formában, 
tartalommal és a meghatározott időn belül megkapják. 
A rugalmasság és reakciósebesség a nyersanyagok, 
segédanyagok, félkész termékek és végtermékek áramlásának 
gondos tervezésével valósítható meg a teljes gyártási 
folyamatra kiterjedően. A félkész- és késztermékek korszerű 
raktáraiban a szerszámok előkészítése, csomagolása a vásárló 
igényei alapján történik, s mindez növeli a megbízhatóságot 
a rendelések teljesítése során.

Disztribúciós hálózat

A termékek értékesítését az Unior képviseletek és a 
kiterjedt disztribúciós hálózat látja el világszerte. Az Unior 
márkaképviseletek, akik a leginkább ismerik a márka 
hozzáadott értékét, szakértő információkkal is szolgálnak a 
szerszámok helyes alkalmazásával kapcsolatban. A különböző 
országokban működő képviseletek emellett minőségi vásárlás 
utáni szolgáltatásokat is nyújtanak az egyes piacokon.



SZAKÉRTŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Az Unior márkanév megbecsültségét együtt teremtik meg a professzionális szakemberek 
– akik a legjobb szerszámokra támaszkodnak speciális szükségleteikhez –, a kereskedelmi 
partnerek – akik számára az Unior tökéletesített értékesítési megoldásokat kínál –, és nem 
utolsó sorban azok a sportolók és járművezetők, akik eredményeiket a professzionális módon 
karbantartott kerékpárokkal, motorkerékpárokkal és gépkocsikkal érik el. Az Unior az átfogó, 
marketing-központú megközelítés által bizonyítja, hogy megérti a felhasználók, vásárlók és 
partnerei igényeit.

Professzionális kéziszerszámok professzionális 
felhasználók számára

A nemzetközi szabványok és irányzatok alapos ismerete révén 
az Unior folyamatosan új fejlesztésekkel áll elő a professzionális 
felhasználók igényeinek kielégítésére. Az újszerű megoldások 
kitűnő használati jellemzőket garantálnak, míg az ergonómia 
biztosítja a felhasználó kényelmét, és a vonatkozó szabványok 
követésével szavatolja a biztonságot a munkavégzés során.

Az innovációkat, melyeknek köszönhetően a munka 
egyszerűbb és gyorsabban elvégezhető, a felhasználók videó-
prezentációkon keresztül ismerhetik meg. A videók a helyes 
és biztonságos használatra vonatkozó utasításokat és eljárást 
is bemutatják, kiegészítve a teljes termékválaszték honlapon 
elérhető részletes bemutatását.

www.uniortools.com

A felhasználók a szerszámokat egy bemutató autó 
segítségével is megtekinthetik, illetve kipróbálhatják. A 
kerékpáros, autóipari, elektronikai, motorkerékpáros, ipari és 
más felhasználói csoportok részére specializált katalógusok 
is rendelkezésre állnak: az Unior szerszámkínálatával a lehető 
legjobban igyekszik megközelíteni a különböző szakterületek 
szükségleteit.

Hatékony értékesítési rendszer

Az Unior márka számos feladat végrehajtását könnyíti meg 
a felhasználók számára. Partnereinkkel együttműködve 
egyszerűbbé kívánjuk tenni a szerszámok kiválasztását és 
megvásárlását is. A bel- és kültéri bemutatóterekbe szánt 
praktikus felszerelésekkel, az ár és minőség megfelelő 
arányával, valamint a termékek jellemzőinek részletes 
bemutatásával minden felhasználó megismerheti a 
szerszámokat. Az Unior által kínált értékesítési megoldások 
hozzájárulnak a kereskedő partnerek sikeréhez is.

Versenykörülmények között tesztelve

Az Unior nemzetközileg elismert kerékpáros-, autó- és 
motorversenyző csapatok büszke szponzora, akik Unior 
szerszámokat használnak felszerelésük karbantartásához, 
illetve a versenyekre való felkészítéséhez. A szerszámokat 
ezáltal a versenyzők fokozott igénybevétel mellett tesztelik, 
annak érdekében, hogy kivételes eredményeket érjenek el 
szerte a világon.

Átfogó értékesítési programjával az Unior megfelel az egyedi 
piaci szegmensek szükségleteinek, a speciális eszközök 
kínálatából következően pedig az egyik legfontosabb gyártó 
ezeken a területeken.
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Code L” L

619792 36” 3.1/2” 100 900 6350

Hanging hole

Jaw guide 
made from 
special alloy

Serrated nut 
for adjustment 
of opening jaws

Grip, rotation or bolting of 
round or multi-edged pipes, 
nuts, and � anges

Ergonomic shape

Lacquered

Teeth grinded

Working surfaces 
induction hardened

The handle is drop 
forged from special 
tool steel

Upper jaw drop forged 
from special tool steel

Upper jaw entirely 
hardened and 
tempered

Upper jaw 
and screw 
as spare parts

Replaceable 
upper jawupper jawupper jaw

Adjustable pipe wrench
494/6

H
ig

h  quality

Guarante
e 

 

Adjustable pipe wrench
494/6

CSOMAGOLÁS
Az Unior kéziszerszámok praktikus kiskereskedelmi csomagolásban elérhetőek. A csomagolás 
kialakítása lehetővé teszi a vásárlónak a megfelelő szerszám kiválasztását, valamint segíti az 
eladót a kínált termékek körének megtervezésében. A termékek elrendezését modellező szoftver 
is elérhető az értékesítési helyszín optimális kialakításához.

Informatív

Az Unior szerszámok csomagolása biztosítja, hogy a termék 
minden műszaki jellemzője a vásárló rendelkezésére 
álljon. A csomagolás emellett bemutatja a használatra, 
karbantarthatóságra, a felhasznált anyagokra és az egyéb 
jellemzőkre vonatkozó információkat is. A csomagolás 
további előnye – amellett, hogy véd a külső sérülésektől –, 
hogy láthatóan hagyja magát a terméket. A felhasználó a 
csomagolás ellenére is kipróbálhatja a pofák nyílását, érezheti 
a szerszám ergonómiai tulajdonságait, meggyőződhet a 
gyártási precizitásról.

Helytakarékos

A jól átgondolt csomagolási megoldás a termékek hatékony 
tárolását és bemutatását teszi lehetővé. A termékcsomagolás 
kialakítása, valamint a rendelkezésre álló logisztikai adatok 
megkönnyítik a készletek csomagolását és menedzselését a 
szállítástól a kiskereskedelmi üzletig.

A csomagolás (karton) méretéből kifolyólag a lehető legtöbb 
termék sorolható be egymás mellé. Az akasztó kialakítása számos 
különböző függesztési megoldáshoz alkalmas.

Egyszerűbb logisztika

A termékek maximális méreteit és a kiskereskedelmi-, 
valamint szállítási csomagolás adatait tartalmazó 
adatbázis segítségével egyszerűbb a raktározási 
hely megtervezése. Mivel az EAN kód immár minden 
terméken megtalálható, a termékek fogadása is 
egyszerűbb és gyorsabb a szállítás alkalmával.

www.uniortools.com/csomagolas-hu
A csomagolásra vonatkozóan további információ érhető el:



CSOMAGOLÁSI MAGYARÁZAT

Kisméretű kartonlap

A szerszám külön egy kartonlaphoz 
erősítve. A többrétegű kartonból készült 

szállítódobozba négy termék kerül.

Kisméretű kartonlap műanyag rögzítővel

A szerszám külön egy kartonlaphoz 
erősítve műanyag rögzítővel. A többrétegű 

kartonból készült szállítódobozba négy 
termék kerül.

Kartonlap kötözővel

A kartonlap külön a szerszámra kötve.

Speciális kartongyűrű és PVC tasak

A szerszámon egy speciális kartongyűrű 
található, a termék átlátszó PVC tasakba 

csomagolva.

Kartonlap PVC tasakkal

Az átlátszó PVC tasakba csomagolt termék 
lezáró kartonlapra függesztve.

Általános laminált kartondobozok

Egyedi tervezésű kartondobozok

A szerszám funkcióinak magyarázatával.

Barna színű szállítási csomagolásKartonlap kötözővel, többrétegű 
kartondobozba csomagolva

Tokok külön műanyag tasakban (színes 
címkék, PVC)

A tokban vagy tartóban található 
szerszámok átlátszó, lezárt műanyag 

tasakba csomagolva, a készlet tartalmát 
feltüntető címkével.

Műanyag tok Műanyag doboz

Műanyag tasak Általános kartongyűrű és PVC tasak Egyéb csomagolás



Az EUROVISION szerszámkocsik a következő színekben elérhetők:

SOS tárolótálca

kék

Az Unior magasépítési felhasználásra is kínál biztonsági megoldást. Olyan területeken, 
ahol a szerszámok ellenőrzése és visszakövethetősége elengedhetetlen, RFID 
technológián alapuló megoldást is implementálunk.

test

fogantyú
kiegészítők (kosár, palacktartó)

szerszámfal

�ókok
zárósín

Az egyetlen szerszámkocsi az Unior termékkínálatában, amelyet elsősorban egyéni végfelhasználók számára kínálunk.
A színkombinációk a következő elemekre de�niálhatók:

narancs vörös zöld fekete fehér antracit szürke

Előnyök
• Tervezzük meg magunk a szerszámkocsit, hogy illeszkedjen a műhely színéhez.
• Ha mindegyik �ókhoz egy adott színt választunk, akkor mindig tudjuk, mit tartalmaz.
• További motiváció a munkatársak számára.

• Az SOS tárolótálcák bármilyen szükséglet vagy kívánság szerint 
egyedileg kialakíthatóak.

• egyéni igények alapján testreszabott ajánlatot készítünk
• a tálcák háromféle vastagságban elérhetők: 2, 3 és 4 cm
• kék/fekete színkombináció
• a szerszámkocsiban többé nem lesz rendetlenség
• a �ókok csak a szükséges szerszámokat tartalmazzák
• tökéletesen átlátható és rendezett
• azonnal észrevehető, ha valami hiányzik
• a minőségi tervezés hosszú élettartamot biztosít
• nagy követelményeket támasztó munkához
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Szerszám keresése a neve vagy kódszáma alapján

Csuklós átváltható racsnis hajtószár, 1/4”

példa: lemezvágó olló, 702/1, 220* - Minden termék 220 például 220, 220 SL, 220 SL Szerszámkészlet

· anyaga: speciális szerszámacél
· szár kovácsolt
· teljes anyagában nemesített

Általános
Termékek száma

Kód

Méret

Ár

Csomagolás

Ipari csomagolás

Készlet erejéig

m Méter

ft Láb

Átmérő

Cikkszám

Volt

Szín

Csomagolás
CS Kartontálcás készlet

CB Kartondoboz

PB Műanyag tok

MS Fém tartóállvány

PH Műanyag függesztő

PS Műanyag tartóállvány

FH Összecsukható kivitel

CT Szövettok

Felületkezelés
/1 Krómozott, polírozott fejekkel

/2 Krómozott

/3 Nikkelezett

/4 Foszfátozott/feketített

/5 Cinkbevonat

/6 Lakkozott

/7 Korróziógátló olajbevonat

/8 Egyéb

Méretek
3/8” belső négyszög

3/4” belső négyszög

1/4” belső négyszög

1/2” belső négyszög

1” belső négyszög

1.1/2” belső négyszög

3/8” négyszög

3/4” 3/4” négyszög

1/4” négyszög

1/2” négyszög

1” négyszög

1.1/2” négyszög

vezeték átmérő, mm²

csőátmérő, mm

csőátmérő, inch

max. csőátmérő, mm

max. vezeték átmérő, mm

külső méret, mm

külső méret, inch

nyomaték, Nm

nyomaték, lbf/ft

furat, mm

belső menet, mm

tömeg, kg

Pro�lok
dugókulcs, 4 szögű pro�l

dugókulcs, 6 szögű pro�l

dugókulcs, 12 szögű pro�l

belső TORX pro�l

hatszög pro�l, belső négyszöggel

hatszög, belső kerek pro�llal

hatszög pro�l

négyszögletes reszelő, vagy 
négyszögletes elem

csavarhúzó pro�l, hasított/lapos

csavarhúzó pro�l, kereszt/PHILLIPS

csavarhúzó pro�l, kereszt/POZIDRIV

lapos reszelő

félkerek reszelő

kerek reszelő

háromszögű reszelő

LIFE pro�l

TORX pro�l

TORX pro�l, biztonsági furattal

ZX, 12 szögű pro�l

TXP pro�l

RIBE pro�l

SDS Plus pro�l vésők 
tokmányrögzítésénél
SDS Max pro�l vésők 
tokmányrögzítésénél

anya körmöskulcsok esetében

anya körmöskulcsok esetében

lyukasztó fogó

Biztonság
Viseljünk porvédő maszkot!

Viseljünk védőszemüveget!

Viseljünk hallásvédő eszközt!

Viseljünk védőkesztyűt!

Ne használjuk pneumatikus 
szerszámokkal!

Útmutató a biztonságos 
használathoz

Bemutató videó

félkerek pofák

seeger-fogó belső gyűrűkhöz

seeger-fogó külső gyűrűkhöz

DIN
DIN 471 és DIN 983 seegergyűrű 
tengelyméret

DIN
DIN 471 és DIN 983 seegergyűrű 
tengelyméret

háromélű hántoló

erő, N

nyomóerő

kalapács tömege, gramm

visszarúgó kalapács

visszarúgásmentes kalapács

fogaskerék-fokozat

max.

min.

ár hegye

VDE DP kétrétegű, két színű 
szigetelés

a termék VDE tanúsítvánnyal

a termék a GS szabványnak 
megfelelően készül
a termék a VDE szabványnak 
megfelelően készül

motor

kioldási szög

kg mágnes tartóereje, kg

5spline

drótkötél

drótkötél Fe maghuzallal

drótkötél Fe borítással

A csiszoló működési elve

szabadonfutó 11 fogú lánckerékkel

szabadonfutó 12 fogú lánckerékkel

Egyéb
csupaszoló pofa

pofa alakja

pofa alakja

pofa alakja

Kés

vágópofa alakja

lapos pofák

vágópofa alakja

vágópofa alakja

vágópofa alakja

vágópofa alakja

vágópofa alakja

vágópofa alakja

vágópofa alakja

vágópofa alakja

kerek pofák

Cikkszám

Új termék

Pro�l

Pótalkatrészek

Jelmagyarázat a katalógusban használt 
szimbólumokhoz

1.  Minden egyes katalógusban 
szereplő termékhez tartozik egy 
QR-kód, amelyet beolvasva elérhető 
a termékre vonatkozó legújabb 
információ.

2.  Indítsuk el a QR-kód olvasására 
képes alkalmazást a mobiltelefonon 
és a kamerát vigyük a kiválasztott 
termék QR-kódja fölé. Az alkalmazás 
automatikusan érzékeli és beolvassa 
a kódot.

3.  A QR-kód feldolgozását követően 
a telefon megnyitja a weboldal 
mobileszközökre optimalizált 
változatát a termékre vonatkozó 
legújabb információkkal.

· anyaga: speciális szerszámacél
· szár kovácsolt
· teljes anyagában nemesített

Csuklós átváltható racsnis hajtószár, 1/4"• anyaga: speciális szerszámacél• szár kovácsolt
• teljes anyagában nemesített• felületkezelés: krómozott (EN 12540)• ergonomikus, megerősített, kétkomponensű markolatElőnyök:

• 40 fogú racsni
• 9°-os hajtási szög
• csukló 90°-ig állítható, 22.5°-os lépésekkel• Biztonsági rögzítőrendszerrel.• A dugókulcs egyszerűen eltávolítható a racsnis hajtószárról a kioldógomb 

megnyomásával.

Javítókészlet 188.1/1ABI és 188.1/1FBI hajtószárakhoz

Termék neve




