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  Dłuto Wyciągacz do gwoździ

Pasek kevlarowy

Uchwyt na młotek

Linka z karabińczykiem 
120 cm

Okulary ochronne

Młotki ERGOTM
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AKCESORIA

• Dłuto najwyższej klasy zaprojektowane zgodnie z naukową 
koncepcją i procesem ERGO™.

• Dwukomponentowa rękojeść odporna na pobijanie młotkiem
• Kołnierz zabezpieczający dłoń przed wymykaniem
• Dłuto wykonane w technologii szlifowania - duża dokładność 

wykonania i bardzo ostra krawędź robocza
• Hartowane i odpuszczane - wysoka trwałość
• Honowane, gotowe do użycia
• Ostrze polerowane - odporność na zabrudzenia i korozję
• Kabura ochronna w komplecie
• Dostępny zakres: od 6 do 38 mm (1/4” do 1 1/2”)

• Kompaktowe narzędzie do szybkiego wyciągania 
gwoździ

• Wykończenie: czernione, zabezpieczone antykorozyjnie
• Materiał: wysokiej jakości stal stopowa; wygodna 

rękojeść z komfortowego i termoplastycznego tworzywa
• Opatentowana, wbudowana wewnętrzna sprężyna 

utrzymuje szczęki otwarte
• Szeroki obszar do pobijania młotkiem
• Do użycia razem z młotkiem do wyciągania gwoździ

• Pętla kevlarowa z metalową blokadą
• 10 razy wyższa wytrzymałość na rozciąganie od metalo-

wego drutu
• Łatwo dostosować do narzędzia używanego do prac 

wysokościowych

• Uchwyt na młotek 
• Utrzymuje młotek pod odpowiednim kątem
• Uchwyt odporny na rdzę
• 4750-HHO-3 zawiera haczyk do mocowania linek

• Maksymalny ciężar dźwiganego narzędzia 3 kg 
(3 daN) 

• Długość 65 cm, rozciągnięta w całości 120 cm 
• Karabińczyki stale zamocowane
• Mocna budowa i sprężystość linki absorbuje 

wstrząsy 
• Wysokiej trwałości poliester
• Indywidualny numer seryjny

• Eleganckie i komfortowe, o sportowym 
kształcie okulary ochronne

• Wyprodukowane zgodnie z normą EN166
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Narzędzia do prac wysokościowych Bahco zostały opracowane w toku postępujących praktyk i w zgodzie 
z najwyższymi standardami DROPS (Dropped Objects Prevention Scheme). Globalna grupa użytkowników, 
reprezentowana przez ponad 100 operatorów maszyn, kontrahentów, użytkowników firm usługowych i 
przemysłowych liderów, zaangażowała się w project, którego głównym celem było zapobieżenie upadaniu narzędzi.

4º Kąt 
pracy jest neutralną 
pozycją pracy,
tworzony między 
powierzchnią uderzaną 
a ludzką ręką

Antywibracja, 
Młotki do gwoździ Ergo™ 
niwelują wibracje, zmniejszając 
ich wpływ na organizm

Rozmiar ma znaczenie, 
opracowaliśmy dwa rozmiary rękojeści, które 
pasują w 95% do naszego testu. Wierzymy, że 
przeciętni ludzie nie istnieją

Uderzenie młotkiem ma niewątpliwy wpływ na wszystkie grupy mięśniowe 
całej ręki - od ramienia aż po dłoń. 

Zadaniem młotków do gwoździ ERGO™ jest ułatwienie i zwiększenie 
komfortu pracy oraz zmniejszenie zaangażowanych w tą pracę 
mięśni.

Korzystanie z niewłaściwych 
narzędzi może przeciążać mięśnie, 
powodując ich zmęczenia, a nawet 
poważne obrażenia.

Łokieć tenisisty

Zespół mięśni 
nadgarstka

Dlaczego ERGOTM jest tak ważne?

Zoptymalizowany Balans, 
pozwala na skuteczne 
uderzanie minimalizując 
zmęczenie I ryzyko urazu

DŁUTA ERGO™ KOMPAKTOWY WYCIĄGACZ DO GWOŹDZI ZE SPRĘŻYNĄ

PASEK KEVLAROWY

UCHWYT NA MŁOTEK

LINKA 120 CM C-C MAX 3KG.
LINKA 120 CM C-C MAX 3KG. Z BLOKADĄ

OKULARY OCHRONNE
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529-16-L 0198139 4 134 327 31 450 775

529-16-XL 0198146 4 134 327 31 450 795

g

16OzXLL
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529-20-L 0198160 4 140 329 33 570 925

529-20-XL 0198153 4 140 329 33 570 895

g
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L
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Młotek ERGO™

Cechy i Korzyści

Zintegrowana końcówka w 
trzonku wykorzystywana 
do prac na wysokościach

Dwa rozmiary uchwytów (L i XL), które w 
95% pasują do wszystkich rozmiarów dłoni

Dłuższy uchwyt umożliwia 
i zwiększa możliwość 
manewrowania młotkiem 
zapewniając użytkownikowi 
precyzyjny chwyt

Ulepszona krzywizna 
szpon dla efektywniejszego 
wyciągania gwoździ

Specjalna konstrukcja pazurów 
dla jeszcze bardziej efektywnego 
wyciągania gwoździa nawet, kiedy 
traci łepek

Wąska część korpusu 
dla większego pole 
widzenia

Specjalnie zaprojektowana 
powierzchnia boczna 
młotka do uderzania w 
sytuacjach, kiedy dostęp 
jest ograniczony

Optymalnie zbalansowany 
zwiększa efektywność i 
redukuje napięcie mięśni

Nagroda Reddot: z historią sięgającą ponad 50 lat, “red dot 
award: wzornictwo produktu” jest jedną z najważniejszych 
międzynarodowych konkursów produktowych.

 ■ Młotek 450 gr do codziennych prac majsterkowiczów, opracowany 
zgodnie z naukową koncepcją i procesem ERGO™.

 ■ Główka i korpus zrobione z jednego kawałka, dzięki czemu młotek 
jest trwały i wytrzymały. Specjalna konstrukcja trzonka minimalizuje 
wibracje i zmniejsza ryzyko obrażeń.

 ■ Odpowiednio wyprofilowany i długi, pokryty gumą trzonek zwiększa 
możliwość manewrowania młotkiem zapewniając użytkownikowi 
precyzyjny chwyt.

 ■ Młotek ERGO™ jak żaden inny jest odpowiednio zbalansowany, dzięki 
czemu nadgarstek pracuje w najlepszej pozycji i bez nadwyrężania, co 
przekłada się na skuteczniejsze uderzanie i wydajność.

 ■ Bardzo mocne szpony posiadają ulepszoną krzywiznę, które 
uskuteczniają wyciąganie gwoździ zmniejszając przy tym 
zaangażowanie potrzebnych do tego sił. Szeroka konstrukcja pazur 
pozwala na łatwe i skuteczne chwycenie gwoździa nawet przy 
urwanym łbie.

 ■ Młotek 570 gr. do bardziej wymagających i cięższych zadań, 
opracowany zgodnie z naukową koncepcją i procesem ERGO™.

 ■ Główka i korpus zrobione z jednego kawałka, dzięki czemu młotek 
jest trwały i wytrzymały. Specjalna konstrukcja trzonka minimalizuje 
wibracje i zmniejsza ryzyko obrażeń.

 ■ Odpowiednio wyprofilowany i długi, pokryty gumą trzonek zwiększa 
możliwość manewrowania młotkiem zapewniając użytkownikowi 
precyzyjny chwyt.

 ■ Młotek ERGO™ jak żaden inny jest odpowiednio zbalansowany, dzięki 
czemu nadgarstek pracuje w najlepszej pozycji i bez nadwyrężania, co 
przekłada się na skuteczniejsze uderzanie i wydajność.

 ■ Bardzo mocne szpony posiadają ulepszoną krzywiznę, które 
uskuteczniają wyciąganie gwoździ zmniejszając przy tym 
zaangażowanie potrzebnych do tego sił. Szeroka konstrukcja pazur 
pozwala na łatwe i skuteczne chwycenie gwoździa nawet przy 
urwanym łbie.

MŁOTEK 450 G MŁOTEK 570 G

INSTRUKCJA POMIARU RĄK
Wybierz rozmiar rękojeści, która 
będzie dla Ciebie najlepsza
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