
Průmyslové pneumatické rázové utahováky

VÝKONNÉ NÁSTROJE. SNADNÝ VÝBĚR.



VYZÝVÁME VÁS K OBJEVENÍ 
ROBUSTNĚJŠÍHO PNEUMATICKÉHO 
RÁZOVÉHO UTAHOVÁKU



PERFEKTNÍ VYVÁŽENÍ VÝKONU, ERGONOMIE 
A TRVANLIVOSTI.CWC

Ř A D A

Rozměr a typ unašeče Pistole 1/4" Pistole 3/8" Pistole 1/2" Pistole 1/2", prodloužený 
výstupní hřídel Pistole 3/4"

Max. utahovací moment – Nm 65 610 1 085 1 085 1 890

Max. záběrný moment – Nm 100 745 1 600 1 600 2 440

Volnoběžné otáčky – ot/min 13 000 10 000 8 000 8 000 6 500

Délka – mm 152 152 186 244 215

Hmotnost – kg 0,9 1,3 2 2,1 3,5

Záruční doba 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky

Úroveň hluku rázů* – dB(A) 87 90 87 87 90

*Úroveň hluku s instalovaným tlumičem hluku Možnosti výstupu:  QC – 1/4" rychloupínací sklíčidlo  |  R – přídržný prstenec  |  P – trnový výstupní hřídel nebo otvor pro trn  |  RE – prodloužený výstupní hřídel s přídržným prstencem | PE – prodloužený trnový výstupní hřídel

CWC-250QC
CWC-250R

CWC-375P
CWC-375R

CWC-500P
CWC-500R

CWC-500PE
CWC-500RE

CWC-750P

Třikrát popouštěný moderní  
nárazový mechanismus:  
zajišťuje dlouhodobě vysokou výkonnost

K dispozici s normálním 
a prodlouženým trnovým nebo 
prstencovým výstupním hřídelem:  
snadno si poradí s těžko dostupnými 
místy

Spoušť s plynulou  
změnou rychlosti:  
přesné ovládání

Integrovaný zvýšený 
tlumič nárazů:  
chrání vaši investici

Ložiska průmyslové 
kvality:  
dlouhodobá výkonnost

Tlumič hluku na výstupu: 
obsahuje přípravek ke 
snížení hlučnosti

Řada CWC kombinuje výkonnost, skálopevnou trvanlivost a uživatelskou ergonomii do jednoho 
komfortního a lehkého celku. Spolehlivý dvojitý rázový mechanismus a ložiska průmyslové kvality 
dále zajišťují, že řada CWC umožní dlouhodobou produktivitu.

Vysoce výkonný motor Cleco:
výkonný, vyvážený,
s jednoduchým servisem

Tlačítko směru otáčení 
ovládané jednou rukou:
vynikající ergonomie

Ergonomická 
a pohodlná rukojeť:
odolává chemikáliím 
a teplotám a tlumí 
vibrace



KONSTRUOVÁNA PRO NÁROČNÉ APLIKACE 
V NEJOBTÍŽNĚJŠÍCH PROSTŘEDÍCHCWM

Ř A D A

Rozměr a typ unašeče Pistole 3/8" Pistole 1/2" Pistole 3/4"

Max. utahovací moment – Nm 450 1 200 1 720

Max. záběrný moment – Nm 610 1 620 2 330

Volnoběžné otáčky – ot/min 12 000 9 000 6 000

Délka – mm 140 180 210

Hmotnost – kg 1,5 2,6 4,7

Záruční doba 2 roky 2 roky 2 roky

Úroveň hluku rázů – dB(A) 89 90 91

 Možnosti výstupu: R – přídržný prstenec | P – trnový výstupní hřídel nebo otvor pro trn

CWM-375R
CWM-375P

CWM-500R
CWM-500P

CWM-750P

Robustní celokovová 
konstrukce:  
vydrží i hrubé zacházení

Měkká rukojeť: 
chrání před 
vyklouznutím, 
teplotou a vibracemi

Spoušť s plynulou 
změnou rychlosti:  
přesné ovládání

Řada CWM je postavena tak, aby obstála tváří v tvář těžkým podmínkám. Nástroje byly vláčeny za 
hadicí, vyhozeny z druhého patra, omláceny o beton a nechány venku v extrémních podmínkách, 
aby byla jistota, že budou fungovat, kdykoliv to budete potřebovat.

K dispozici s trnovým nebo 
prstencovým výstupním 
hřídelem: zvýšená všestrannost

Velká páčka přepínání 
směru otáčení 
a nastavení rychlosti:
snadná obsluha

Třikrát popouštěný moderní 
nárazový mechanismus:
zajišťuje bezproblémovou 
a vysokou výkonnost 
v nejnáročnějších pracovních 
podmínkách



Rozměr a typ unašeče Pistole 3/8" Pistole 1/2“ Pistole 1/2" Pistole 3/4" Pistole 1"

Max. utahovací moment – Nm 560 560 1 050 1 760 1 760

Max. záběrný moment – Nm 690 690 1 490 2 030 2 030

Volnoběžné otáčky – ot/min 8 000 8 000 8 500 5 500 5 500

Délka – mm 157 157 193 221 231

Hmotnost – kg 1,3 1,3 2,2 3,7 3,8

Záruční doba 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok

Úroveň hluku rázů* – dB(A) 87 87 89 91 91
*Úroveň hluku s instalovaným tlumičem hluku Možnosti výstupu: R – přídržný prstenec | P – trnový výstupní hřídel nebo otvor pro trn

VYSOKÝ UTAHOVACÍ MOMENT, NÍZKÁ 
HMOTNOST, BEZKONKURENČNÍ CENACV

Ř A D A

CV-375R
CV-375P

CV-375R-4 CV-500R
CV-500P

CV-750P CV-750P-8

K dispozici s trnovým 
nebo prstencovým 
výstupním hřídelem:
zvýšená všestrannost

Kruhový volič směru otáčení 
a nastavení rychlosti:  
pro rychlé nastavení

Masivní zadní čelo: 
chrání při pádu 
a nesprávném použití

Tlumič hluku na výstupu: 
obsahuje přípravek ke 
snížení hlučnosti

Řada CV jsou praktické a robustní pracovní nástroje pro všeobecnou průmyslovou výrobu, 
opravy a údržbu. Nástroje řady CV jsou lehké, vyvážené a pohodlné a poskytují výkonnost 
výrobků Cleco za bezkonkurenční cenu.

Spoušť s plynulou 
změnou rychlosti:
přesné ovládání

Trvanlivý motor Cleco:
vysoký poměr výkonu a hmotnosti

Výkonný dvojitý rázový 
mechanismus:
poskytuje nepřetržitý výkon 
s malým působením na 
koncového uživatele

NOVÝ



Společnost Cleco již přes 120 let exkluzivně zásobuje globální průmyslový trh. Zatímco jsou vyvíjeny jiné nástroje pro 
autodílny a pneuservisy, my vyrábíme nástroje, které jsou navržené a primárně určené pro nejobtížnější průmyslová 
prostředí. Zatímco jiné nástroje slábnou, zasekávají se nebo se stávají neopravitelnými, naše nástroje všechno vydrží 
a vyrovnají se i s nejobtížnějšími úkoly. Spolehněte se na průmyslové pneumatické rázové utahováky Cleco, protože  
to jsou VÝKONNÉ NÁSTROJE, které představují SNADNÝ VÝBĚR. 

Montážní nástroje Nástroje na odstraňování 
materiálu

Průmyslové  
upevňovací nástroje

•   Stejnosměrné elektrické montážní 
systémy

•   Inteligentní vřetena
•   Impulzní nástroje
•    Montážní šroubováky a utahováky 

matic
•   Rázové utahováky
•   Stacionární montážní řešení
•   Zákaznická montážní řešení

•   Úhlové brusky
•   Vertikální brusky
•   Přesné brusky
•   Přímé brusky
•   Průmyslová vrtací řešení
•   Vrtáky pro leteckou techniku
•   Příklepové nástroje
•    Tlumicí zařízení, lešticí nástroje 

a brusky povrchů

•   Bity a nástrčkové klíče
•   Univerzální spojky
•   Ochranné kryty proti poškození
•   Nástrčky pro rázové nástroje, adaptéry   
    a prodlužovací nástavce
•   Specializované upevňovací nástroje

Pro další informace a jméno vašeho nejbližšího 
distributora nebo prodejního zástupce Cleco 
volejte +49 7363 81 119 nebo navštivte naše 
stránky www.apexpowertools.eu

Řada CWC 
Premium Composite

Řada CWM  
Premium Metal

Řada CV  
Value Composite

Dvojitý rázový mechanismus

Vysoce účinný pneumatický motor

Spoušť s plynulou změnou rychlosti

Tlačítko směru otáčení ovládané jednou rukou

Integrovaný ochranný tlumič nárazů

Modulární systém tlumiče výfuku bez příplatku

Měkká rukojeť

K dispozici s trnovým a prstencovým výstupním hřídelem

Kompozitová skříň

Celokovová skříň

Držák na příslušenství

K dispozici s prodlouženým výstupním hřídelem

Záruka 2 roky 2 roky 1 rok

SP-1054-CS  |  0715  |  Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. |  © 2015 Apex Tool Group 

Distributor

VÝKONNÉ NÁSTROJE. SNADNÝ VÝBĚR.


