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OLLÓK

Biztos vágás
A biztos és pontos vágásra tervezett 

Unior ollók és vágószerszámok számos 

professzionális és otthoni felhasználási 

területen képesek bizonyítani előnyeiket, 

az acéllemezek, betonvasak, vezetékek, 

kábelek és PVC csövek vágásától kezdve 

a gyümölcsösben és szőlőben történő 

metszésig.

Kiváló minőségű acél
Az Unior ollók és egyéb vágószerszámok a 

legjobb minőségű szénacélból készülnek 

kovácsolt pofákkal, induktívan edzett 

vágóélekkel, amelyet szilárd nyélkialakítás 

és hatékony felületvédelem egészít ki.

Edzett vágóélek
A tökéletesen edzett vágóéleknek 

köszönhetően erőfeszítés nélkül, kiváló 

eredménnyel végezhető el a munka.

A lemezollók gyártásának folyamata

BAL ÉS JOBB VÁGÓPOFA
1.  Vágás: egy gép az acéllapot a megfelelő formára vágja. A pontos vágás 

révén a minőségi nyersanyagból csak a minimálisan szükséges mennyiség 
kerül felhasználásra.

2.  Kovácsolás: a kovácsolt darabok megmunkálása süllyesztékes 
kovácsolási technológiával történik. A süllyesztékes kovácsolással 
számos különböző forma kialakítható. A hengerelt nyersanyag ideális 
szálszerkezete a megfelelő kovácsolási eljárások alkalmazásával is 
megmarad.

3.  Körülvágás: a felesleges anyag eltávolítása.

4.  Gépi megmunkálás: fúrással és mélyítéssel megvalósítható a különálló 
pofák és vágóélek precíz pozícionálása.

5.  Hőkezelés (nemesítés): az edzést és megeresztést magában 
foglaló hőkezelési eljárás az acél szerkezetének fejlesztését szolgálja, 
így a termék anyagának keménysége és szívóssága nő, illetve olyan 
anyagjellemzők alakíthatók ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a szerszám 
megfeleljen a munkavégzés során jelentkező fokozott igénybevételnek.

6.  Indukciós edzés: a vágóélek lokális hevítése és megeresztése révén a 
lemezollók funkcionális részein jelentős anyagkeménység érhető el. Az 
edzési folyamattal kialakítható az optimális mikroszerkezet és a szükséges 
felületi keménység, amely garantálja az ollók hosszú élettartamát.

7.  Vágópofák köszörülése: a speciális CNC gépen történő a köszörülés 
célja a vágóélek helyes és ideális szögének kialakítása, amely biztosítja az 
Unior lemezollók optimális vágási képességét.

NYÉL
8.  A nyél alapjául formára vágott ónlemez szolgál. A felhasznált nyersanyag 

minősége garantálja a szükséges keménységet és merevítést fokozott 
igénybevétel esetén is.

9.  A nyél hajlítása: a nyelek kívánt alakját hajlítógépen alakítják ki, ezáltal 
megfelelő kapcsolódás hozható létre a vágópofák és a nyelek között.

10.  Nikkelezés: a nikkel védőbevonat a terméknek professzionális 
megjelenést, egyúttal a korrózió elleni védelmet is biztosít.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
11.  Nyelek összeállítása: a nyeleket megfelelő és �exibilis szegecskötéssel 

rögzítik egymáshoz.

12.  Vágópofák összeállítása: a jobb és bal pofát megfelelő és �exibilis 
csavarkötéssel rögzítik egymáshoz.

13.  Nyelek és pofák összeállítása: a pofákat szilárdan a nyelekhez 
erősítik, amely alapvető követelmény az Unior lemezolló megbízható 
működéséhez a legnagyobb terhelés mellett is.

14.  Végső összeállítás: a végterméket az egyes részekből képzett, 
gyakorlott és gondos személyzet állítja össze, illetve ellenőrzi a fő 
jellemzőket. Az Unior lemezolló ettől is válik igazán kiemelkedő minőségű 
termékké.

Lemezollók - Plus

Lemezollók - univerzális

Lemezollók - rugóval

Áttételes lemezollók

Lemezkivágó ollók, bádogos ollók

Acélhuzal-vágók, kábelollók

Metszőollók

Drótkötél- és menetesszár-vágók

Csapszegvágók
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7

563R-PLUS/7DP 563L-PLUS/7DP 567R-PLUS/7DP

563PLUS
567PLUS
591PLUS
592PLUS

L C

615039 280 51 582  4B 

L C

615040 280 51 577  4B 

L C

615036 290 56 677  4B 10 10 10
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591L-PLUS/3DP591R-PLUS/3DP 592R-PLUS/7DP

563R/7PR 563L/7PR 572R/7PR

L C

615044 260 37 532  4B 

L C

615043 260 37 532  4B 

L C

613196 350 90 880  4B 

L C

615037 280 51 567  4B 

L C

615038 280 51 567  4B 

L C

615041 280 50 446  4B 

1010 1

10 10 10

Univerzális lemezolló, jobbos
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• 10x nagyobb tartósság
• a vágóélek keménysége 64 HRC
• rendkívül erős élbetét
• gyorsabb és kényelmesebb használat
• széleskörű használhatóság
• ergonómiailag tervezett nyelek a gyorsabb és 

egyszerűbb használatért
• Külön beillesztett vágóélek a szerszám 

hosszabb élettartama érdekében.

Használat

• külön beillesztett vágóéllel, homokhintett 
lemezek vágásához

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/
mm² szilárdságú, homokhintett fémlemezek 
vágásához

Univerzális lemezolló, balos
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• mártott műanyag markolat
• vágóélek induktívan edzettek

Előnyök:

• 10x nagyobb tartósság
• a vágóélek keménysége 64 HRC
• rendkívül erős élbetét
• gyorsabb és kényelmesebb használat
• széleskörű használhatóság
• ergonómiailag tervezett nyelek a gyorsabb és 

egyszerűbb használatért
• Külön beillesztett vágóélek a szerszám 

hosszabb élettartama érdekében.

Használat

• külön beillesztett vágóéllel, homokhintett 
lemezek vágásához

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/
mm² szilárdságú, homokhintett fémlemezek 
vágásához

Lemezolló, pelikán-típus
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• mártott műanyag markolat
• a szerszám nyitását rugó segíti

Előnyök:

• 10x nagyobb tartósság
• a vágóélek keménysége 64 HRC
• rendkívül erős élbetét
• gyorsabb és kényelmesebb használat
• széleskörű használhatóság
• ergonómiailag tervezett nyelek a gyorsabb és 

egyszerűbb használatért
• Külön beillesztett vágóélek a szerszám hosszabb 

élettartama érdekében.

Használat

• külön beillesztett vágóéllel, homokhintett 
lemezek vágásához

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/
mm² szilárdságú, homokhintett fémlemezek 
vágásához

Áttételes lemezolló, pelikán-típus, 
balos
• anyaga: pofák speciális szerszámacélból, 

kovácsolt
• nyelek acéllemezből
• a szerszám nyitását rugó segíti
• vágóélek induktívan edzettek
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• 10x nagyobb tartósság
• a vágóélek keménysége 64 HRC
• rendkívül erős élbetét
• gyorsabb és kényelmesebb használat
• széleskörű használhatóság
• ergonómiailag tervezett nyelek a gyorsabb és 

egyszerűbb használatért
• Külön beillesztett vágóélek a szerszám hosszabb 

élettartama érdekében.

Használat

• külön beillesztett vágóéllel, homokhintett 
lemezek vágásához

• legfeljebb 1.2 mm vastagságú és 400 N/
mm² szilárdságú, homokhintett fémlemezek 
vágásához

Áttételes lemezolló, pelikán-típus, 
jobbos
• anyaga: pofák speciális szerszámacélból, 

kovácsolt
• nyelek acéllemezből
• a szerszám nyitását rugó segíti
• vágóélek induktívan edzettek
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• 10x nagyobb tartósság
• a vágóélek keménysége 64 HRC
• rendkívül erős élbetét
• gyorsabb és kényelmesebb használat
• széleskörű használhatóság
• ergonómiailag tervezett nyelek a gyorsabb és 

egyszerűbb használatért
• Külön beillesztett vágóélek a szerszám hosszabb 

élettartama érdekében.

Használat

• külön beillesztett vágóéllel, homokhintett 
lemezek vágásához

• legfeljebb 1.2 mm vastagságú és 400 N/
mm² szilárdságú, homokhintett fémlemezek 
vágásához

Lemezolló, pelikán-típus
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• 10x nagyobb tartósság
• a vágóélek keménysége 64 HRC
• rendkívül erős élbetét
• gyorsabb és kényelmesebb használat
• széleskörű használhatóság
• ergonómiailag tervezett nyelek a gyorsabb és 

egyszerűbb használatért
• Külön beillesztett vágóélek a szerszám 

hosszabb élettartama érdekében.

Használat

• külön beillesztett vágóéllel, homokhintett 
lemezek vágásához

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/
mm² szilárdságú, homokhintett fémlemezek 
vágásához

Univerzális lemezolló, jobbos
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Használat

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Univerzális lemezolló, balos
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Használat

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Alakvágó lemezolló, jobbos
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Használat

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Külön beillesztett vágóélek a szerszám 
hosszabb élettartama érdekében.

10x hosszabb élettartam. A speciális, ívelt kialakítás 
megakadályozza, hogy az ujj becsípődjön 
a nyelek közé.

Lemezollók - Plus Lemezollók - Plus, Lemezollók - univerzális



188

7
572L/7PR

592R/7PR

565R/7P

566R/7P

567R/7P

568R/7P

L C

615042 280 50 502  4B 

L C

615035 350 90 880  4B 

L C

609332 250 70 420  4B 

L C

609333 250 40 467  4B 

L C

609335 290 56 672  4B 

L C

609336 250 35 532  4B 
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568L/7P

569R/7P

561R/3G

571R/3G

571L/3G

591R/3G

L C

610945 250 35 532  4B 

L C

609334 250 55 452  4B 

L C

608771 260 47.5 487  4B 

L C

608773 260 40 497  4B 

L C

608774 260 40 497  4B 

L C

608775 260 37 547  4B 

10

10

10

10

10

1

Alakvágó lemezolló, balos
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Használat

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Lemezolló, pelikán-típus
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Használat

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Univerzális lemezolló
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej kialakítása: finomköszörült
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Alakvágó lemezolló
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• fej kialakítása: finomköszörült
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1.25 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Lemezolló, pelikán-típus
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej kialakítása: finomköszörült
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Lemezolló, ideál-típus, jobbos
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej kialakítása: finomköszörült
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Lemezolló, ideál-típus, balos
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• fej kialakítása: finomköszörült
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat
• a szerszám nyitását rugó segíti
• legfeljebb 1.5 mm vastagságú és 400 N/mm² 

szilárdságú fémlemezek vágásához

Lemezolló, berlini-típus
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• fej kialakítása: finomköszörült
• korrózió elleni védelem
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1.25 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Áttételes lemezolló, ideál-típus
• anyaga: pofák speciális szerszámacélból, 

kovácsolt
• nyelek acéllemezből
• teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• nikkelezett nyél, megerősített műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Áttételes alakvágó lemezolló, jobbos
• anyaga: pofák speciális szerszámacélból, 

kovácsolt
• nyelek acéllemezből
• vágóélek induktívan edzettek
• nikkelezett nyél, megerősített műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1.25 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Áttételes alakvágó lemezolló, balos
• anyaga: pofák speciális szerszámacélból, 

kovácsolt
• nyelek acéllemezből
• vágóélek induktívan edzettek
• nikkelezett nyél, megerősített műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1.25 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Áttételes lemezolló, pelikán-típus, 
jobbos
• anyaga: pofák speciális szerszámacélból, 

kovácsolt
• nyelek acéllemezből
• vágóélek induktívan edzettek
• nikkelezett nyél, megerősített műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1.25 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Lemezollók - univerzális, Lemezollók - rugóval Lemezollók - rugóval, Áttételes lemezollók
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7
591L/3G

562/3P

562.1/9

573/7P

574/7P

582/3P

583/6

583.1/7

580/1BI

L C

608776 260 37 547  4B 

L B

608772 250 3.3 462  4B 

L

601569 250 23  1E 

L C

615158 175 40 265  4B 

615159 200 40 318  4B 

615160 250 51 497  4B 

615161 300 70 627  4B 

615162 350 76 802  4B 

L C

615163 175 40 222  4B 

615164 250 51 447  4B 

615165 325 72 677  4B 

L C

601127 150 52 81  4B 

L

605418 195 1 295  1E 

609405 210 1.5 385  1E 

L

605419 1" 195 64  1E 

609406 1.5" 215 67  1E 

L A

609238 170 22 10 339  4B 

609239 230 22 17 444  4B 
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542/4PR

542.1/5

544PR

544.3/5

544.4/9

546/6

546.1/5

550/3PR

550.1/9

550.3/9

555/6

555.1/9

555.2/9

L

601578 220 310  4B 

603870 13  1E 

L

601580 200 220  4B 

623487 10  1E 

623486 75  1E 

L

601583 190 143  4B 

601584 9  1E 

L

601590 200 287  4B 

601585 50  1E 

601591 17  1E 

L

603522 750 1895  1C 

605214 225  1E 

605236 55  1E 

10

1

10

1

1

10

1

10

1

1

1

1

1

Áttételes lemezolló, pelikán-típus, 
balos
• anyaga: pofák speciális szerszámacélból, 

kovácsolt
• nyelek acéllemezből
• vágóélek induktívan edzettek
• nikkelezett nyél, megerősített műanyag markolat

Előnyök:

• a szerszám nyitását rugó segíti

Használat

• legfeljebb 1.25 mm vastagságú és 400 N/mm² 
szilárdságú fémlemezek vágásához

Lemezkivágó olló
• nyelek acéllemezből
• fogazott központi vágóéllel
• kézvédő támaszték a nyélen
• retesz a véletlen nyitás ellen
• a szerszám nyitását rugó segíti
• felületkezelés: nikkelezett
• vágóélek induktívan edzettek

Cserélhető vágóél 562/3P ollóhoz

Bádogos olló
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• mártott műanyag markolat

Bádogos olló
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• mártott műanyag markolat

Villanyszerelő olló
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• felületkezelés: nikkelezett
• mártott műanyag markolat

Műanyagcső-vágó olló
• anyaga: vágóél - rozsdamentes molibdén-

acél, nyelek - alumínium-ötvözet

Előnyök:

• racsnis vágási mechanizmus
• garantáltan derékszögű vágás

Használat

• PVC csövek vágásához (195 - 1"; 210 - 5" 
csőátmérőig)

Cserélhető vágóél 583/6 csővágó 
ollóhoz

Kábelvágó
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• vágóélek induktívan edzettek
• felületkezelés: krómozott (EN 12540)
• fej polírozott
• megerősített, kétkomponensű markolat
• markolaton kidomborodó UNIOR márkajelzés

Fontos!

• acélhuzal nélküli kábelek vágásához

Metszőolló
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• felületkezelés: foszfátozott (DIN 12476)
• mártott műanyag markolat

Rugó 542/4PR metszőollóhoz

Metszőolló alumínium nyéllel
• anyaga: vágóél acélötvözetből
• alumínium nyelek
• vágórészek teljes anyagukban nemesítettek
• vágórészek köszörültek, cserélhetőek
• különleges, ergonomikus kivitel
• köszörült fej
• mártott műanyag markolat
• energiaelnyelő ütközővel

Rugó 544/6 metszőollóhoz

Cserélhető vágóél 544/6 metszőollóhoz
• vágóél + pofa

Szüretelő-olló
• anyaga: speciális szerszámacél
• kovácsolt
• vágóélek induktívan edzettek
• felületkezelés: porlakkozott

Rugó 546/6 szüretelő-ollóhoz

Kerti olló
• anyaga: vágóél acélötvözetből
• alumínium mozgatható támasztópofa
• vágórészek teljes anyagukban nemesítettek
• teflonbevonatú vágóél
• felületkezelés: nikkelezett
• mártott műanyag markolat

Előnyök:

• retesz a véletlen nyitás ellen
• kézvédő támaszték

Használat

• általános kerti munkákhoz

Javítókészlet 550/3PR kerti ollóhoz
• vágóél + támasztópofa + szegecs + persely

Javítókészlet 550/3PR kerti 
ollóhoz
• laprugó + rögzítőszegecs

Gallyazó olló
• anyaga: vágóél acélötvözetből
• alumínium alsó pofa, acél nyelek
• pofák nemesítettek
• vágóélek induktívan edzettek, köszörültek, 

teflonbevonattal
• lakkozott nyelek megerősített markolattal

Előnyök:

• vágási képesség: 40 mm átmérőig
• dupla csuklópontos kialakítás

Használat

• ágak vágására, nyesésére

Cserélhető vágóél 555/6 ollóhoz

Cserélhető támasztópofa 555/6 
gallyazó ollóhoz

Áttételes lemezollók, Lemezkivágó ollók, bádogos ollók, Acélhuzal-vágók, vágószerszámok PVC csövekhez, kábelollók Metszőollók
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A helyes működéshez a vágót a felső karral 
teljesen ki kell nyitni. Nyitott állapotban 
helyezzük a menetesszárat a megfelelő 
méretű vágónyílásba.

A menetesszárat illesszük a megfelelő 
méretű nyílásba.
A menetesszárnak pontosan kell 
illeszkednie a vágó menetéhez.

Fontos tudnivalók a vágáshoz:
A padlón való használatnál lábunkkal 
nyomjuk le a támasztékot.

Előnyök:
• egy vágópofa három különböző méretű menetesszár 

vágására alkalmas
• tiszta vágás - sorjamentes felület
• szár menetének védelme
• korrózió elleni védelem
• egyszerű használat és kényelmes kezelhetőség
• menetesszárak pontos és gyors vágása

A csapszegvágók gyártásának folyamata

POFÁK
1.  Vágás: egy gép az acéllapot a megfelelő formára vágja. A pontos vágás 

révén a minőségi nyersanyagból csak a minimálisan szükséges mennyiség 
kerül felhasználásra.

2.  Kovácsolás: a kovácsolt darabok megmunkálása süllyesztékes 
kovácsolási technológiával történik. A süllyesztékes kovácsolással 
számos különböző forma kialakítható. A hengerelt nyersanyag ideális 
szálszerkezete a megfelelő kovácsolási eljárások alkalmazásával is 
megmarad.

3.  Körülvágás: a felesleges anyag eltávolítása.

4.  Hőkezelés (nemesítés): az edzést és megeresztést magában foglaló 
hőkezelési eljárás az acél szerkezetének fejlesztését szolgálja, így a termék 
anyagának keménysége és szívóssága nő, illetve olyan anyagjellemzők 
alakíthatók ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a szerszám megfeleljen a 
munkavégzés során jelentkező fokozott igénybevételnek.

CSUKLÓ
5.  Kovácsolt darab: a méretre vágott nyersanyagot süllyesztékes 

kovácsolással alakítják a kívánt formára, majd a felesleges anyagot 
körülvágással eltávolítják.

6.  CNC megmunkálás: a vágópofa teljes megmunkálása CNC gépeken 
történik. A gépeknél a munkadarab rögzítése garantálja a megfelelő 
pontosságot a hibátlanul működő, minőségi szerszám előállításához.

NYÉL-CSUKLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
7.  Nyél és csukló csatlakozásának préselése: a nyeleket szilárdan a 

csuklóhoz erősítik. Ezt követően a nyeleket a csuklóra préselik. Utóbbi 
lépés garantálja, hogy azok a legnagyobb terhelés mellett sem lazulnak 
ki.

8.  Nyél hajlítása: a nyelek kívánt, funkcionális alakját speciális 
hajlítógépen alakítják ki, hogy a felhasználó számára az ergonomikus 
használati feltételeket biztosítson.

9.  Felületkezelés: a porlakkozásos technológiával felvitt színezés a 
terméknek professzionális külalakot kölcsönöz, emellett felületvédelmet 
is biztosít.

10.  Nyélborítás felhelyezése: a nyelekre PVC markolat kerül, amely a 
használó számára jó megfogást biztosít, emellett segíti a szerszám 
használatát.

11.  Csavarok és anyák előállítása: CNC gépeken történik, amely 
technológia, a minőségi nyersanyagok és a hőkezelés mellett, garantálja a 
vágószerszám egyes elemei között az optimális kapcsolatot.

12.  Végső összeállítás: a végterméket az egyes részekből képzett, 
gyakorlott és gondos személyzet állítja össze, illetve ellenőrzi a fő 
jellemzőket. Az Unior csapszegvágó ettől is válik igazán kiemelkedő 
minőségű termékké.
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7
586.3/7

585/6

585.1/7

585/6P

586/6

586.1/7 586.2/4

623121 121  1E 

L A

615226 550 38 23 2080  1D 

616732 800 42 39 3660  1D 

618620 550 354  1E 

618621 800 810  1E 

L A

617672 760 36 8 3475  1D 

L B A

620256 M 8 M 10 M 12 945 95 210 5750  1D 

621479 M 6 M 8 M 10 945 95 210 5100  1D 

621480 M6 31  1E 

620653 M8 32  1E 

620654 M10 36  1E 

620655 M12 38  1E 622705 31  1E 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1
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596PLUS/6G 596.1PLUS/7

596.2PLUS/7

596.3PLUS/7

596/6A

596.1/7A

585.1/7P

L A B C

615256 750 43 96 46 4060  1D 

615257 900 47 109 50 6300  1D 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

615256 750 8 13

615257 900 9 16

615258 750 1468  1E 

615259 900 1956  1E 

615260 750 116  1E 

615261 900 126  1E 

616521 750 22  1E 

616522 900 28  1E 

L A B C

610963 300 26 40 16 737  1D 

610964 350 26 55 24 805  1D 

610965 450 34 70 36 1500  1D 

610966 600 38 84 40 2600  1D 

610967 750 43 96 46 3950  1D 

610968 900 47 109 50 6300  1D 

612984 1050 48 120 46 6900  1D 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610963 300 3 5

610964 350 3,5 5

610965 450 5 8

610966 600 7 10

610967 750 8 13

610968 900 9 16

612984 1050 10 19

610969 300 265  1E 

610970 350 265  1E 

610971 450 547  1E 

610972 600 877  1E 

610973 750 1391  1E 

610974 900 1887  1E 

613078 1050 2144  1E 

618622 765 643  1E 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Menetjavító 586/6 menetesszár-
vágóhoz

Csapszegvágó cserélhető 
háromszögű vágóéllel
• anyaga: speciális szerszámacél, kovácsolt, teljes 

anyagában nemesített
• a háromszög keresztmetszetű, cserélhető, és 

három pozícióban rögzíthető élbetétek
• nyelek acélcsőből, porlakkozással, megerősített 

műanyag markolat

Előnyök:

• rendkívüli erő és minimális tömeg
• kiemelkedő ellenállás a vágás során keletkező 

legnagyobb erőhatásokkal szemben is
• teljes körű korrózióvédelem
• egyszerű irányíthatóság és kezelhetőség
• rezgéselnyelő ütközők a sérülések megelőzése 

érdekében
• háromszögű, elforgatható vágóél - háromszor 

hosszabb élettartam

Hogyan állítható a vágóélek illeszkedése?

• Oldjuk ki a biztonsági anyát.
• Vegyük ki a csavart a horonyból, majd forgassuk 

addig a vágóéleket, ameddig nem lesz közöttük 
rés.

• Szorítsuk meg a biztonsági anyát.

Cserélhető fej 596PLUS/6G 
csapszegvágóhoz
• vágópofa + 2 csavar + 2 anya

Cserélhető vágóél-készlet 596PLUS/6G 
csapszegvágóhoz
• a készlet tartalma: 2 vágóél, 4 rögzítőlemez, 4 csavar, 

4 záróanya

Cserélhető vágóél 596PLUS/6G 
csapszegvágóhoz
• a készlet tartalma: 1 vágóél

Csapszegvágó
• anyaga: speciális szerszámacél, kovácsolt, 

teljes anyagában nemesített
• vágóélek külön induktívan edzettek
• nyelek acélcsőből, porlakkozással, 

megerősített műanyag markolat

Előnyök:

• a csuklónál kialakított rezgéselnyelő ütközők 
csökkentik a nyeleken jelentkező erőhatást, 
amely ellenálló szárak és rudak elvágásakor 
keletkezhet

• a vágóélek beállításánál alkalmazott 
excentercsavarok teljes védelmet garantálnak 
meglazulásuk ellen

Cserélhető fej 596/6A csapszegvágóhoz
• vágópofa + 2 csavar + 2 anya

vágási képesség (10 N = 1 kg)

vágási képesség (10 N = 1 kg)

Kábelvágó
• anyaga: speciális szerszámacél, kovácsolt, teljes 

anyagában nemesített
• nyelek acélcsőből, porlakkozással, megerősített 

műanyag markolat
• vágóélek külön induktívan edzettek
• cserélhető vágópofák

Fontos!

• acél vezetőhuzal, vagy belső acélköpeny 
(páncélozás) nélküli kábelek vágásához

Cserélhető fej 585/6 
kábelvágóhoz

Drótkötél- és kábelolló
• anyaga: speciális szerszámacél, kovácsolt, 

teljes anyagában nemesített
• cserélhető vágópofák
• vágóélek külön induktívan edzettek
• nyelek acélcsőből, porlakkozással, 

megerősített műanyag markolat

Cserélhető fej 585/6P 
kábelvágóhoz

Menetesszár-vágó
• speciális, kovácsolt szerszámacélból, cserélhető vágópofákkal, amelyek még a legellenállóbb, 8.8 osztályú 

menetesszárakkal is könnyedén megbirkóznak
• kovácsolt, teljes anyagában nemesített
• a vágóélek külön nemesítve a megnövelt tartósság érdekében
• a szerszám nyelei porfestett acélcsőből készülnek, műanyag markolattal a kényelmes fogáshoz

Előnyök:

• egy vágópofa három különböző méretű menetesszár vágására alkalmas
• tiszta vágás - sorjamentes felület
• szár menetének védelme
• korrózió elleni védelem
• egyszerű használat és kényelmes kezelhetőség
• menetesszárak pontos és gyors vágása
• a nyelek megfelelő hosszúságúak a gyors és egységes vágáshoz, így kisebb erőkifejtés szükséges a menetesszárak 

darabolása során
• a vágó nyílása megfelel a menetesszár méretének
• A helyes működéshez a vágót a felső karral teljesen ki kell nyitni. Nyitott állapotban helyezzük a menetesszárat a 

megfelelő méretű vágónyílásba.

Menetesszárak vágása:

• 1. A menetesszárat illesszük a megfelelő méretű nyílásba.
• 2. A menetesszárnak pontosan kell illeszkednie a vágó menetéhez.

Fontos tudnivalók a vágáshoz:

• 1. A padlón való használatnál lábunkkal nyomjuk le a támasztékot.
• 2. A 620256 kódszámú vágóeszköz az M8, M10 és M12 méretű, a 621479 kódszámú pedig az M6, M8, M10 méretű 

menetesszárak vágásához alkalmazható.
• 3. A szerszám nem alkalmas edzett menetesszárak, vagy csapszegek vágására.
• 4. Mindig cseréljük ki a vágópofákat, amennyiben a vágóélek elhasználódtak.
• a sérült vágóélek cserélhetőek
• vágópofák anyaga: speciális szerszámacél
• 620256 - M8, M10, M12 menetesszárakhoz; 621479 - M6, M8, M10 menetesszárakhoz
• tiszta, sorjamentes vágás
• a szárak vágása során a szerszám kialakítása megőrzi a menetet
• egyszerű kezelés

Figyelem!

• A használat előtt olvassuk el a kezelési útmutatót!
• A használat során mindig viseljünk megfelelő védőfelszerelést!

Vágóél 586/6 menetesszár 
vágóhoz

Csavarok 586.1/7 vágóélhez (6 darab)

Acélhuzal-vágók, kábelollók, Drótkötél- és menetesszár-vágók Csapszegvágók
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595/6A

595.1/7A

596/6B

596.1/7B

598/6

598.1/7

L A B C

612127 750 43 95 38 4035  1D 

612128 900 43 108 45 6200  1D 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

612127 750 5 12

612128 900 7 14

612129 750 1476  1E 

612130 900 1856  1E 

L A B C

610975 450 34 70 29 1500  1D 

610976 600 36 84 32 2600  1D 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610975 450 5 8

610976 600 7 10

610977 450 542  1E 

610978 600 858  1E 

L A B C

607153 600 46 100 43 2615  1D 

610228 800 46 100 43 3415  1D 

608442 1000 46 100 43 4130  1D 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607153 600 11 13

610228 800 11 13

608442 1000 11 13

607968 600 - 1000 931  1E 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Csapszegvágó
• anyaga: speciális szerszámacél, kovácsolt, 

teljes anyagában nemesített
• pofák kétoldalas vágóéllel, cserélhetők és 

állíthatók
• vágóélek külön induktívan edzettek
• nyelek acélcsőből, porlakkozással, 

megerősített műanyag markolat

Előnyök:

• a csuklónál kialakított rezgéselnyelő ütközők 
csökkentik a nyeleken jelentkező erőhatást, 
amely ellenálló szárak és rudak elvágásakor 
keletkezhet

Cserélhető fej 595/6A 
csapszegvágóhoz
• vágópofa + 2 csavar + 2 anya

Csapszegvágó
• anyaga: speciális szerszámacél, kovácsolt, teljes 

anyagában nemesített
• vágóélek külön induktívan edzettek
• nyelek acélcsőből, porlakkozással, megerősített 

műanyag markolat

Előnyök:

• a csuklónál kialakított rezgéselnyelő ütközők 
csökkentik a nyeleken jelentkező erőhatást, 
amely ellenálló szárak és rudak elvágásakor 
keletkezhet

• a vágóélek beállításánál alkalmazott 
excentercsavarok teljes védelmet garantálnak 
meglazulásuk ellen

Cserélhető fej 596/6B 
csapszegvágóhoz
• vágópofa + 2 csavar + 2 anya

Csapszegvágó
• anyaga: speciális szerszámacél, kovácsolt, teljes 

anyagában nemesített
• cserélhető és állítható vágópofák
• vágóélek külön induktívan edzettek
• nyelek acélcsőből, porlakkozással, megerősített 

műanyag markolat

Előnyök:

• a csuklónál kialakított rezgéselnyelő ütközők 
csökkentik a nyeleken jelentkező erőhatást, 
amely ellenálló szárak és rudak elvágásakor 
keletkezhet

Cserélhető fej 598/6 csapszegvágóhoz
• vágópofa + 2 csavar + 2 anya

vágási képesség (10 N = 1 kg)

vágási képesség (10 N = 1 kg)

vágási képesség (10 N = 1 kg)

Háromszögű, átforgatható vágóél Háromszor hosszabb élettartam

Csapszegvágók




