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- vylepšená technologie,
osvědčená konstrukce

Společnost SCANGRIP vyrábí více než 50 let 
ochranné čelisti do svěráků. Nyní jsme hrdí na to, 
že představujeme další generaci v novém vylepše-
ném designu, který nabízí velkou odolnost proti nárazům.  

Nové čelisti MAGNEFIX poskytují pevné, přitom jemné uchopení a bu-
dou jasnou volbou všech náročných a poctivých řemeslníků. Profil čelistí 
MAGNEFIX je pravoúhlý a povrchově paralelní, vhodný pro všechny typy 
stolních svěráků včetně strojních a proto jsou vhodné pro použití při 
výrobě i montáži. 

Čelisti MAGNEFIX jsou vybaveny extrémně výkonným magnetickým 
proužkem, který snadno uchytí čelist na svěrák a zajišťuje tak rychlé 
nastavení.  

Magnetický proužek je pouze proti magnetickým čelistem a nepřita-
huje na upínací povrch nečistoty nebo kovové špony ani nemagnetizuje 
upnuté části.

. 

MAGNEFIX           

Extrémně silný neodymový
magnetický proužek. Přídržná
síla pro čelist 100 mm je 3,5kg,
ekvivalentně 34N.

Nárazuvzdorný extrudovaný polykar-
bonátový kryt

Tvrzená hliníková slitina 6063, T66F25 s hořčíkem a křemíkem jako legovací-
mi prvky nabízí vynikající odolnost proti korozi spolu s perfektní kvalitou
povrchové vrstvy, díky níž je slitina ideálním materiálem pro pevné upevnění 
předmětu ve svěráku a při tom současně chrání povrch jemných předmětů.

NEW VYROBENO 
PRO 
PRÁCI
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MAGNEFIX produktové řady
MAGNEFIX PUP 
Polyuretanové čelisti prismatické

Každý ze 6-ti různých typů MAGNEFIX čelistí nabízí různé schopnosti upínání  
a je užitečný pro různé druhy práce. Čelisti je možno také kombinovat.
Například u kuželových kolíků nebo tenkostěnných trubek použijte 
N nebo P společně s G. Pro nepravidelně profilované části s jedním plochým 
povrchem použijte F na rovný povrch a G na profilované straně.
. 

MAGNEFIX F  
Čelisti z tvrzeného hliníku s fíbrovou vložkou

MAGNEFIX G 
Čelisti z tvrzeného hliníku s gumovým povrchem

MAGNEFIX N 
Neutrální čelisti z tvrzeného hliníku,  
s jemnými drážkami

MAGNEFIX P 
Prismatické čelisti  
z tvrzeného hliníku

MAGNEFIX PUF 
Polyuretanové čelisti s kosoúhle rýhovaným povrchem
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Horizontální klínová drážka s úhlem 
120 ° pro upnutí trubek a dalších 
kulatých obrobků.

90 ° vybrání v horní části pro 
udržení například plochého 
kovového dílu při značení 
a nebo důlčíkování.

3 vertikální klínové drážky s úhly 
100 °, 120 ° a 130 °pro upnutí trubek
 a dalších kulatých obrobků.

Upevnění pouze 
jednou ochrannou 
čelistí

NEW

Pro řezání závitů se doporučuje 
používat pouze jednu pris-
matickou čelist, aby nedošlo 
k poškození čelistí. Klínová 
drážka postaví obrobek 
do stabilní polohy a drážkování 
na protilehlé čelisti zabrání 
jeho otáčení.

Pro víceúčelové aplikace
PRISMATICKÁ ČELIST

MAGNEFIX prismatická čelist je určena pro víceúčelovou aplikaci, 
která nabízí současně efektivní upínání a ochranu obrobku.

 

Navrženo pro:  
- horizontální upínání plochých předmětů
- horizontální upínání kulatých předmětů
- svislé upínání kulatých předmětů
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POLYURETANOVÉ ČELISTI 
Jedinečné upínací schopnosti 
 
Čelisti jsou vyrobeny ze speciálního pružného polyuretanového 
materiálu, který má tvrdost shore A82. Polyuretan je známý svými 
jedinečnými schopnostmi ”zakousnout se” do obrobku bez poškození 
nebo poškrábání.  
 
Současně je polyuretan tak pružný, že se vrací do svého původního 
tvaru ihned po deformaci. 

Polyuretan s klínovými drážkami.

Polyuretan s rýhovaným povrchem  
pro pevné uchopení.
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PRODUKTY A VELIKOSTI

MAGNEFIX P 
Prismatické nebo trubkové čelisti z tvrzeného hliníku.
Pro snadné vyrovnání.

MAGNEFIX N 
Neutrální čelisti z tvrzeného hliníku. 
Pro upínání hrubého nebo středně hrubého  
povrchu obrobku.

MAGNEFIX F  
Čelisti z tvrzeného hliníku s fíbrovou vložkou.
Pro obrobky s vysokou kvalitou povrchové úpravy.

MAGNEFIX G 
Čelisti z tvrzeného hliníku s gumovou vložkou.
Pro upnutí nepravidelně tvarovaných dílů, tenkostěnných 
trubek jemných součástek apod.

MAGNEFIX PUF 
Polyuretanové čelisti s kosoúhlým vroubkováním. 
Pro upínání plochých dílů s velmi jemnými detaily.

 

MAGNEFIX PUP 
Polyuretanové čelisti prismatické. 
Pro upínání kulatých dílů s velmi jemnými detaily.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI

DOSTUPNÉ VELIKOSTI
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CENY A BALENÍ

Výsuvný závěs
Nový obal je navržen  
s diskrétním volitelným 
vestavěným poutkem, které 
nabízí možnost umístit 
výrobek hezky na prodejní 
stojan. Poutko je vyrobeno 
z robustního, průhledného 
plastu.

Nové čelisti MAGNEFIX také přicházejí v novém,  
moderním balení: čtyřbarevná krabička má atraktivní  
a lehký design s matným, laminovaným povrchem.

Vzhledem k tomu, že čelisti MAGNEFIX se vždy prodávají ve 
dvojicích, všechny ceny a specifikace  jsou uváděny v sadě.

Inovované balení

MAGNEFIX N 

06.0100 5708997601006 100 mm 178 g

06.0120 5708997601204 120 mm 212 g

06.0125 5708997601259 125 mm 220 g

06.0140 5708997601402 140 mm 246 g

06.0150 5708997601501 150 mm 264 g

06.0160 5708997601600 160 mm 282 g

06.0180 5708997601808 180 mm 316 g

  

MAGNEFIX G 

06.1100 5708997611005 100 mm 212g

06.1120 5708997611203 120 mm 254 g

06.1125 5708997611258 125 mm 266 g

06.1140 5708997611401 140 mm 296 g

06.1150 5708997611500 150 mm 318 g

06.1160 5708997611609 160 mm 340 g

06.1180 5708997611807 180 mm 382 g

MAGNEFIX PUF 

06.4100 5708997641002 100 mm 208 g

06.4125 5708997641255 125 mm 260 g

06.4140 5708997641408 140 mm 292 g

06.4150 5708997641507 150 mm 312 g

MAGNEFIX F

06.2100 5708997621004 100 mm 200 g

06.2120 5708997621202 120 mm 240 g

06.2125 5708997621257 125 mm 250 g

06.2140 5708997621400 140 mm 280 g

06.2150 5708997621509 150 mm 300 g

06.2160 5708997621608 160 mm 320 g

06.2180 5708997621806 180 mm 360 g

MAGNEFIX P 

06.3100 5708997631003 100 mm 172 g

06.3120 5708997631201 120 mm 208 g

06.3125 5708997631256 125 mm 216 g

06.3140 5708997631409 140 mm 242 g

06.3150 5708997631508 150 mm 222 g

06.3160 5708997631607 160 mm 258 g

06.3180 5708997631805 180 mm 310 g

MAGNEFIX PUP 

no. EAN no.

06.5100 5708997651001 100 mm 201 g

06.5125 5708997651254 125 mm 256 g

06.5140 5708997651407 140 mm 286 g

06.5150 5708997651506 150 mm 306 g

MAGNEFIX P 
Prismatické nebo trubkové čelisti z tvrzeného hliníku

obj.č. EAN rozměr váha

MAGNEFIX N 
Neutrální čelisti z tvrzeného hliníku

obj.č. EAN rozměr váha

MAGNEFIX F 
Čelisti z tvrzeného hliníku s fíbrovou vložkou

obj.č. EAN rozměr váha

MAGNEFIX G 
Čelisti z tvrzeného hliníku s gumovou vložkou

obj.č. EAN rozměr váha

MAGNEFIX PUF 
Polyuretanové čelisti s kosoúhlým vroubkováním

obj.č. EAN rozměr váha

MAGNEFIX PUP 
Polyuretanové čelisti prismatické     

obj.č. EAN rozměr váha
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MAGNEFIX – výběr pravých 
mistrů řemesla po celá desetiletí

// SCANGRIP vytvořil ochranné čelisti pro svěráky před více 
než 50-ti lety a je největším světovým výrobcem v tomto spe-
ciálním oboru s kompletní nabídkou výrobků pro všechny druhy 
upínacích úkolů ve všech možných velikostech. 

Společnost SCANGRIP získala na trhu své silné uznání za 
návrhy výrobků a jsou známé díky své vysoké kvalitě.  Dnes je 
SCANGRIP předním dodavatelem pracovních světel LED  
pro profesionály.

      D.A.T., spol. s.r.o.      Novoměstská 2      621 00 Brno      +420 549 211 107      + 420 541 214 831      Email: info@d-a-t.cz


