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ObchOdní pOdmínky:
Zboží je posíláno přímo z firmy pASS Stanztechnik ag. 
a převzetí zboží nebo služby znamená přijetí obchod-
ních podmínek.

Obecné pOZnámky:
naše všeobecné podmínky naleznete na webových 
stránkách www.toplantis.cz. 

Katalog 02/2016-toolSCZ-a.2
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PaSS StaNdaRd I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

pRužInOVá hlAVA
6-ti hranný šroub 
pro jednodušší montáž razníku a jeho vedení 
 
Spirálová pružina je dimenzována 
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Otáčením distančního kroužku lze upravit 
délku o 2 mm

RaZNíK
metrický závit m12 x 1,25 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm® 
 
Čep s dvěma broušenými plochami pro přesné 
nastavení

VedeNí RaZNíKU
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 6 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
pro kruhový razník: 0° 
pro čtvercový razník: 0°-45° 
pro obdélníkový a oválný razník: 0-90-225° 
pro ostatní tvary razníku: 0-90-180-270° 
 
toto vedení nemá vyměnitelný stěrač a proto 
je nutné přesně definovat tvar a rozměr
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PaSS StaNdaRd I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

šroub do pružinové hlavy 4092A31 tIcn pokovení

náhradní pružina 4092A11 t-mAX pokovení

Odsazovací kroužek 4092A21 A-mAX pokovení

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092A51 Wt-zbroušení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 dOWt-zbroušení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

kus (tl. 2 mm) 499A4S2 přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499A1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499A1m95 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4012A01

Čtverec 4012A02

Obdélník 4012A03

Ovál 4012A04

*broušené tvary 4012A0G

*Vyjiskřované tvary 4012A0e

pRužInOVá hlAVA (šROub, pRužInA, OdSAZOVAcí kROužek)

Všechny tvary 4092A01

RAZník (h-pm®)

kruh 4022A01

Čtverec 4022A02

Obdélník 4022A03

Ovál 4022A04

*broušené tvary 4022A0G

*Vyjiskřované tvary 4022A0e

VedeNí RaZNíKU

kruh 4032A01

Čtverec 4032A02

Obdélník 4032A03

Ovál 4032A04

*broušené tvary 4032A0G

*Vyjiskřované tvary 4032A0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052A01

Čtverec 4052A02

Obdélník 4052A03

Ovál 4052A04

*broušené tvary 4052A0G

*Vyjiskřované tvary 4052A0e
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PaSS alPha I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována  
pro plech do tloušťky 4 mm 
 
přednastavená pružinová hlava 
s možností plynule a snadno 
změnit její délku

RaZNíK
metrický závit m12 x 1,25 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm® 
 
Čep s dvěma broušenými plochami pro přesné 
nastavení

VedeNí RaZNíKU
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 4 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
všechny tvary: 0-90°

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač
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PaSS alPha I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092A51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499A1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499A1m95 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4013A01

Čtverec 4013A02

Obdélník 4013A03

Ovál 4013A04

*broušené tvary 4013A0G

*Vyjiskřované tvary 4013A0e

pRužInOVá hlAVA  

Všechny tvary 4093A01

RAZník (h-pm®)

kruh 4023A01

Čtverec 4023A02

Obdélník 4023A03

Ovál 4023A04

*broušené tvary 4023A0G

*Vyjiskřované tvary 4023A0e

VedeNí RaZNíKU

Všechny tvary 4033A05

StěRAČ

kruh 4043A01

Čtverec 4043A02

Obdélník 4043A03

Ovál 4043A04

*broušené tvary 4043A0G

*Vyjiskřované tvary 4043A0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052A01

Čtverec 4052A02

Obdélník 4052A03

Ovál 4052A04

*broušené tvary 4052A0G

*Vyjiskřované tvary 4052A0e
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PaSS alPha-ComPaCt I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

RaZNíK
metrický závit m12 x 1,25 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm® 
 
Čep s dvěma broušenými plochami pro přesné 
nastavení

VedeNí RaZNíKU
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 4 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
pro kruhový razník: 0° 
pro čtvercový razník: 0-45° 
pro obdélníkový a oválný razník: 0-90-225° 
pro ostatní tvary razníku: 0-90-180-270° 
 
toto vedení nemá vyměnitelný stěrač a proto 
je nutné přesně definovat tvar a rozměr

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována  
pro plech do tloušťky 4 mm 
 
přednastavená pružinová hlava 
s možností plynule a snadno 
změnit její délku
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PaSS alPha-ComPaCt I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4017A01

Čtverec 4017A02

Obdélník 4017A03

Ovál 4017A04

*broušené tvary 4017A0G

*Vyjiskřované tvary 4017A0e

pRužInOVá hlAVA 

Všechny tvary 4093A01

RAZník (h-pm®)

kruh 4023A01

Čtverec 4023A02

Obdélník 4023A03

Ovál 4023A04

*broušené tvary 4023A0G

*Vyjiskřované tvary 4023A0e

VedeNí RaZNíKU

kruh 4032A01

Čtverec 4032A02

Obdélník 4032A03

Ovál 4032A04

*broušené tvary 4032A0G

*Vyjiskřované tvary 4032A0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052A01

Čtverec 4052A02

Obdélník 4052A03

Ovál 4052A04

*broušené tvary 4052A0G

*Vyjiskřované tvary 4052A0e

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092A51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499A1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499A1m95 h-Pm® kvalita
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PaSS beta-V2® abS I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována  
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
náhradní pružina 
 
10 mm nastavitelná délka závitu 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
Vhodné pro pdc měnič

RaZNíK
Vnější závit s olejovým kanálem vedeným ke 
střižným plochám 
 
Čep se dvěmi broušenými plochami pro přesné 
nastavení 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®

VedeNí RaZNíKU
Úprava délky razníku je možná i je-li nástroj 
složený a to za pomoci pojistky 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 6 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
všechny tvary: 0-90-225°

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání 
plechu
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provedení pružinové hlavy
pro pdc-výměnu

(bez navýšení ceny)
Obj.č. „viz tabulka“-pdc

např.: 4019A01-pdc

PaSS beta-V2® abS I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092A51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499A1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499A1m95 h-Pm® kvalita

ps:tornado-die (vaková)

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4019A01

Čtverec 4019A02

Obdélník 4019A03

Ovál 4019A04

*broušené tvary 4019A0G

*Vyjiskřované tvary 4019A0e

pRužInOVá hlAVA  

Všechny tvary 4099A10

RAZník (h-pm®)

kruh 4029A01

Čtverec 4029A02

Obdélník 4029A03

Ovál 4029A04

*broušené tvary 4029A0G

*Vyjiskřované tvary 4029A0e

VedeNí RaZNíKU

Všechny tvary 4039A05

StěRAČ

kruh 4049A01

Čtverec 4049A02

Obdélník 4049A03

Ovál 4049A04

*broušené tvary 4049A0G

*Vyjiskřované tvary 4049A0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052A01

Čtverec 4052A02

Obdélník 4052A03

Ovál 4052A04

*broušené tvary 4052A0G

*Vyjiskřované tvary 4052A0e
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PaSS beta-ComPaCt abS I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována  
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
náhradní pružina 
 
10 mm nastavitelná délka závitu 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
Vhodné pro pdc měnič

RaZNíK
Vnější závit s olejovým kanálem vedeným ke 
střižným plochám 
 
Čep se dvěmi broušenými plochami pro přesné 
nastavení 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®

VedeNí RaZNíKU
Úprava délky razníku se provádí popotáhnutím 
a otáčením vedení 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 6 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
pro kruhový razník: 0° 
pro čtvercový razník: 0-45° 
pro obdélníkový a oválný razník: 0-45-90-135° 
pro ostatní tvary razníku: 0-90-180-270° 
 
toto vedení nemá vyměnitelný stěrač a proto je 
nutné přesně definovat tvar a rozměr
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provedení pružinové hlavy
pro pdc-výměnu

(bez navýšení ceny)
Obj.č. „viz tabulka“-pdc

např.: 4018A01-pdc

PaSS beta-ComPaCt abS I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092A51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499A1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499A1m95 h-Pm® kvalita

ps:tornado-die (vaková)

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4018A01

Čtverec 4018A02

Obdélník 4018A03

Ovál 4018A04

*broušené tvary 4018A0G

*Vyjiskřované tvary 4018A0e

pRužInOVá hlAVA  

Všechny tvary 4095A10

RAZník (h-pm®)

kruh 4025A01

Čtverec 4025A02

Obdélník 4025A03

Ovál 4025A04

*broušené tvary 4025A0G

*Vyjiskřované tvary 4025A0e

VedeNí RaZNíKU

kruh 4038A01

Čtverec 4038A02

Obdélník 4038A03

Ovál 4038A04

*broušené tvary 4038A0G

*Vyjiskřované tvary 4038A0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052A01

Čtverec 4052A02

Obdélník 4052A03

Ovál 4052A04

*broušené tvary 4052A0G

*Vyjiskřované tvary 4052A0e
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16 KontaKt: +420 737474945 17KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha abS I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

RaZNíK
metrický závit m12 x 1,25 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm® 
 
Čep s dvěma broušenými plochami pro přesné 
nastavení

VedeNí RaZNíKU
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 4 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
všechny tvary: 0-90°

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována  
pro plech do tloušťky 4 mm 
 
přednastavená pružinová hlava 
s možností plynule a snadno 
změnit její délku 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání 
plechu
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16 KontaKt: +420 737474945 17KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha abS I StaNICe a
ÚhlOpříČkA dO 12,7 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092A51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499A1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499A1m95 h-Pm® kvalita

ps:tornado-die (vaková)

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 40110A01

Čtverec 40110A02

Obdélník 40110A03

Ovál 40110A04

*broušené tvary 40110A0G

*Vyjiskřované tvary 40110A0e

pRužInOVá hlAVA  

Všechny tvary 40910A10

RAZník (h-pm®)

kruh 40210A01

Čtverec 40210A02

Obdélník 40210A03

Ovál 40210A04

*broušené tvary 40210A0G

*Vyjiskřované tvary 40210A0e

VedeNí RaZNíKU

Všechny tvary 40310A05

StěRAČ

kruh 40410A01

Čtverec 40410A02

Obdélník 40410A03

Ovál 40410A04

*broušené tvary 40410A0G

*Vyjiskřované tvary 40410A0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052A01

Čtverec 4052A02

Obdélník 4052A03

Ovál 4052A04

*broušené tvary 4052A0G

*Vyjiskřované tvary 4052A0e
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18 KontaKt: +420 737474945 19KontaKt: +420 737474945

PaSS StaNdaRd I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

pRužInOVá hlAVA
6-ti hranný šroub 
pro jednodušší montáž razníku a jeho vedení 
 
Spirálová pružina je dimenzována 
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Otáčením distančního kroužku lze upravit 
délku o 2 mm

RaZNíK
metrický závit m20 x 1,5 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm® 
 
Čep s dvěma broušenými plochami pro přesné 
nastavení

VedeNí RaZNíKU
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 6 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
pro kruhový razník: 0° 
pro čtvercový razník: 0-45° 
pro obdélníkový a oválný razník: 0-90-225° 
pro ostatní tvary razníku: 0-90-180-270° 
 
toto vedení nemá vyměnitelný stěrač a proto 
je nutné přesně definovat tvar a rozměr
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18 KontaKt: +420 737474945 19KontaKt: +420 737474945

PaSS StaNdaRd I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4012b01

Čtverec 4012b02

Obdélník 4012b03

Ovál 4012b04

*broušené tvary 4012b0G

*Vyjiskřované tvary 4012b0e

pRužInOVá hlAVA (šROub, pRužInA, OdSAZOVAcí kROužek)

Všechny tvary 4092b01

RAZník (h-pm®)

kruh 4022b01

Čtverec 4022b02

Obdélník 4022b03

Ovál 4022b04

*broušené tvary 4022b0G

*Vyjiskřované tvary 4022b0e

VedeNí RaZNíKU

kruh 4032b01

Čtverec 4032b02

Obdélník 4032b03

Ovál 4032b04

*broušené tvary 4032b0G

*Vyjiskřované tvary 4032b0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052b01

Čtverec 4052b02

Obdélník 4052b03

Ovál 4052b04

*broušené tvary 4052b0G

*Vyjiskřované tvary 4052b0e

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

šroub do pružinové hlavy 4092b31 tIcn pokovení

náhradní pružina 4092b11 t-mAX pokovení

Odsazovací kroužek 4092b21 A-mAX pokovení

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092b51 Wt-zbroušení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 dOWt-zbroušení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

kus (tl. 2 mm) 499b4S2 přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499b1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499b1m95 h-Pm® kvalita
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20 KontaKt: +420 737474945 21KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována 
pro plech do tloušťky 4 mm 
 
přednastavená pružinová hlava 
s možností plynule a snadno 
změnit její délku

RaZNíK
metrický závit m20 x 1,5 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm® 
 
Čep s dvěma broušenými plochami pro přesné 
nastavení

VedeNí RaZNíKU
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 4 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
všechny tvary: 0-45-90-180-270°

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač
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20 KontaKt: +420 737474945 21KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092b51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499b1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499b1m95 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4013b01

Čtverec 4013b02

Obdélník 4013b03

Ovál 4013b04

*broušené tvary 4013b0G

*Vyjiskřované tvary 4013b0e

pRužInOVá hlAVA  

Všechny tvary 4093b01

RAZník (h-pm®)

kruh 4023b01

Čtverec 4023b02

Obdélník 4023b03

Ovál 4023b04

*broušené tvary 4023b0G

*Vyjiskřované tvary 4023b0e

VedeNí RaZNíKU

Všechny tvary 4033b05

StěRAČ

kruh 4043b01

Čtverec 4043b02

Obdélník 4043b03

Ovál 4043b04

*broušené tvary 4043b0G

*Vyjiskřované tvary 4043b0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052b01

Čtverec 4052b02

Obdélník 4052b03

Ovál 4052b04

*broušené tvary 4052b0G

*Vyjiskřované tvary 4052b0e
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22 KontaKt: +420 737474945 23KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha-ComPaCt I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

RaZNíK
metrický závit m20 x 1,5 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm® 
 
Čep s dvěma broušenými plochami pro přesné 
nastavení

VedeNí RaZNíKU
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné pro 
plechy do tloušťky 4 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
pro kruhový razník: 0° 
pro čtvercový razník: 0-45° 
pro obdélníkový a oválný razník: 0°-45-90-135° 
pro ostatní tvary razníku: 0-90-180-270° 
 
toto vedení nemá vyměnitelný stěrač a proto je 
nutné přesně definovat tvar a rozměr

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována 
pro plech do tloušťky 4 mm 
 
přednastavená pružinová hlava 
s možností plynule a snadno 
změnit její délku
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22 KontaKt: +420 737474945 23KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha-ComPaCt I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4017b01

Čtverec 4017b02

Obdélník 4017b03

Ovál 4017b04

*broušené tvary 4017b0G

*Vyjiskřované tvary 4017b0e

pRužInOVá hlAVA  

Všechny tvary 4093b01

RAZník (h-pm®)

kruh 4023b01

Čtverec 4023b02

Obdélník 4023b03

Ovál 4023b04

*broušené tvary 4023b0G

*Vyjiskřované tvary 4023b0e

VedeNí RaZNíKU

kruh 4032b01

Čtverec 4032b02

Obdélník 4032b03

Ovál 4032b04

*broušené tvary 4032b0G

*Vyjiskřované tvary 4032b0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052b01

Čtverec 4052b02

Obdélník 4052b03

Ovál 4052b04

*broušené tvary 4052b0G

*Vyjiskřované tvary 4052b0e

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092b51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499b1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499b1m95 h-Pm® kvalita
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24 KontaKt: +420 737474945 25KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® abS I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována  
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
náhradní pružina 
 
10 mm nastavitelná délka závitu 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
Vhodné pro pdc měnič

RaZNíK
Vnější závit s olejovým kanálem 
vedeným ke střižným plochám 
 
Čep se dvěmi broušenými plochami pro přesné 
nastavení 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®

VedeNí RaZNíKU
Úprava délky razníku je možná i je-li nástroj 
složený a to za pomoci pojistky 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 6 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
všechny tvary: 0-90-225°
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24 KontaKt: +420 737474945 25KontaKt: +420 737474945

provedení pružinové hlavy
pro pdc-výměnu

(bez navýšení ceny)
Obj.č. „viz tabulka“-pdc

např.: 4019b01-pdc

PaSS beta-V2® abS I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092b51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499b1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499b1m95 h-Pm® kvalita

ps:tornado-die (vaková)

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4019b01

Čtverec 4019b02

Obdélník 4019b03

Ovál 4019b04

*broušené tvary 4019b0G

*Vyjiskřované tvary 4019b0e

pRužInOVá hlAVA 

Všechny tvary 4099b10

RAZník (h-pm®)

kruh 4029b01

Čtverec 4029b02

Obdélník 4029b03

Ovál 4029b04

*broušené tvary 4029b0G

*Vyjiskřované tvary 4029b0e

VedeNí RaZNíKU

Všechny tvary 4039b05

StěRAČ

kruh 4049b01

Čtverec 4049b02

Obdélník 4049b03

Ovál 4049b04

*broušené tvary 4049b0G

*Vyjiskřované tvary 4049b0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052b01

Čtverec 4052b02

Obdélník 4052b03

Ovál 4052b04

*broušené tvary 4052b0G

*Vyjiskřované tvary 4052b0e
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26 KontaKt: +420 737474945 27KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-ComPaCt abS I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována  
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
náhradní pružina 
 
10 mm nastavitelná délka závitu 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
Vhodné pro pdc měnič

RaZNíK
Vnější závit s olejovým kanálem 
vedeným ke střižným plochám 
 
Čep se dvěmi broušenými plochami pro přesné 
nastavení 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®

VedeNí RaZNíKU
Úprava délky razníku se provádí po-
potáhnutím a otáčením vedení 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 6 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
pro kruhový razník: 0° 
pro čtvercový razník: 0-45° 
pro obdélníkový a oválný razník: 0-90-225° 
pro ostatní tvary razníku: 0-90-180-270° 
 
toto vedení nemá vyměnitelný stěrač a proto 
je nutné přesně definovat tvar a rozměr.



02
/2

01
6-

to
o

lS
C

Z-
a

.2
 V

er
ze

 1
.2

26 KontaKt: +420 737474945 27KontaKt: +420 737474945

provedení pružinové hlavy
pro pdc-výměnu

(bez navýšení ceny)
Obj.č. „viz tabulka“-pdc

např.: 4018b01-pdc

PaSS beta-ComPaCt abS I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092b51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499b1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499b1m95 h-Pm® kvalita

ps:tornado-die (vaková)

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 4018b01

Čtverec 4018b02

Obdélník 4018b03

Ovál 4018b04

*broušené tvary 4018b0G

*Vyjiskřované tvary 4018b0e

pRužInOVá hlAVA  

Všechny tvary 4095b10

RAZník (h-pm®)

kruh 4025b01

Čtverec 4025b02

Obdélník 4025b03

Ovál 4025b04

*broušené tvary 4025b0G

*Vyjiskřované tvary 4025b0e

VedeNí RaZNíKU

kruh 4038b01

Čtverec 4038b02

Obdélník 4038b03

Ovál 4038b04

*broušené tvary 4038b0G

*Vyjiskřované tvary 4038b0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052b01

Čtverec 4052b02

Obdélník 4052b03

Ovál 4052b04

*broušené tvary 4052b0G

*Vyjiskřované tvary 4052b0e
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28 KontaKt: +420 737474945 29KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha abS I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

RaZNíK
metrický závit m20 x 1,25 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm® 
 
Čep s dvěma broušenými plochami pro přesné 
nastavení (i u kruhového razníku)

VedeNí RaZNíKU
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
pro plechy do tloušťky 4 mm 
 
umístění drážek na vedení: 
všechny tvary: 0-90°

pRužInOVá hlAVA
Spirálová pružina je dimenzována  
pro plech do tloušťky 4 mm 
 
přednastavená pružinová hlava 
s možností plynule a snadno 
změnit její délku 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání 
plechu
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28 KontaKt: +420 737474945 29KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha abS I StaNICe b
ÚhlOpříČkA dO 31,7 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

O-kroužek (ve vedení razníku) 4092b51 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 t-mAX pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499b1m1 Zesílená matrice

držák podložek pod matrici (0,5 mm) 499b1m95 h-Pm® kvalita

ps:tornado-die (vaková)

O
b

j.
Č

.

KomPletNí RaZNíKoVá jedNotKa

kruh 40110b01

Čtverec 40110b02

Obdélník 40110b03

Ovál 40110b04

*broušené tvary 40110b0G

*Vyjiskřované tvary 40110b0e

pRužInOVá hlAVA  

Všechny tvary 40910b10

RAZník (h-pm®)

kruh 40210b01

Čtverec 40210b02

Obdélník 40210b03

Ovál 40210b04

*broušené tvary 40210b0G

*Vyjiskřované tvary 40210b0e

VedeNí RaZNíKU

Všechny tvary 40310b05

StěRAČ

kruh 40410b01

Čtverec 40410b02

Obdélník 40410b03

Ovál 40410b04

*broušené tvary 40410b0G

*Vyjiskřované tvary 40410b0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052b01

Čtverec 4052b02

Obdélník 4052b03

Ovál 4052b04

*broušené tvary 4052b0G

*Vyjiskřované tvary 4052b0e
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30 KontaKt: +420 737474945 31KontaKt: +420 737474945

PaSS StaNdaRd I StaNICe C
ÚhlOpříČkA dO 50,8 mm

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny 
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
podložkami lze prodloužit pracovní délku o 3 mm 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač  
za pomoci pojistky

RaZNíK
Závit m12  
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač
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30 KontaKt: +420 737474945 31KontaKt: +420 737474945

PaSS StaNdaRd I StaNICe C
ÚhlOpříČkA dO 50,8 mm

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 499c01

RAZník (h-pm®)

kruh 4022c01

Čtverec 4022c02

Obdélník 4022c03

Ovál 4022c04

*broušené tvary 4022c0G

*Vyjiskřované tvary 4022c0e

StěRAČ

kruh 4032c01

Čtverec 4032c02

Obdélník 4032c03

Ovál 4032c04

*broušené tvary 4032c0G

*Vyjiskřované tvary 4032c0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052c01

Čtverec 4052c02

Obdélník 4052c03

Ovál 4052c04

*broušené tvary 4052c0G

*Vyjiskřované tvary 4052c0e

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

Sada upínacích pružin včetně šroubu 499c71 A-mAX pokovení

klínek včetně šroubu 499c63 Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499c1S1 přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499c2m1 h-Pm® kvalita
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32 KontaKt: +420 737474945 33KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® abS I StaNICe C
ÚhlOpříČkA dO 50,8 mm

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny 
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci 
pojistky 
 
Vhodné pro pdc měnič

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání 
plechu

RaZNíK
Závit m12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní 
část razníku 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®
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32 KontaKt: +420 737474945 33KontaKt: +420 737474945

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052c04-2)

PaSS beta-V2® abS I StaNICe C
ÚhlOpříČkA dO 50,8 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499c2m1 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4039c01

RAZník (h-pm®)

kruh 4029c01

Čtverec 4029c02

Obdélník 4029c03

Ovál 4029c04

*broušené tvary 4029c0G

*Vyjiskřované tvary 4029c0e

StěRAČ

kruh 4049c01

Čtverec 4049c02

Obdélník 4049c03

Ovál 4049c04

*broušené tvary 4049c0G

*Vyjiskřované tvary 4049c0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052c01

Čtverec 4052c02

Obdélník 4052c03

Ovál 4052c04

*broušené tvary 4052c0G

*Vyjiskřované tvary 4052c0e
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34 KontaKt: +420 737474945 35KontaKt: +420 737474945

dRžák dělícíhO nOže
2 upevňující závity m6 
 
Závit m12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní 
část razníku

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny 
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci 
pojistky 
 
Vhodné pro pdc měnič

dělící RAZník
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I 
StaNICe C
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34 KontaKt: +420 737474945 35KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I 
StaNICe C

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd dRžák dělících nOžů Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd StřIžné lIšty

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499ct60

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4039c01

dRžák dělícíhO nOže

Všechny tvary 4229ct00

dělící RAZník (mAX. 6,35X50) / (h-pm®)

Obdélník 4029ct03

Ovál 4029ct04

*trapéz G09 4029ct0G

*dvojitý trapéz e03 4029ct0e

StěRAČ

Obdélník 4049ct03

Ovál 4049ct04

*trapéz G09 4049ct0G

*dvojitý trapéz e03 4049ct0e

dRžák StřIžné lIšty

4399ct00

StřIžná lIštA (h-pm®)

Obdélník 4052ct03

Ovál 4052ct04

*trapéz G09 4052ct0G

*dvojitý trapéz e03 4052ct0e

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052ct04-2)
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36 KontaKt: +420 737474945 37KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha-V2 abS I StaNICe C
ÚhlOpříČkA dO 50,8 mm

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m14 
 
přednastavená síla pružiny 
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Vhodné pro pdc měnič

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

RaZNíK
Závit m14 s olejovým kanálem mazacím pracovní 
část razníku 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®
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36 KontaKt: +420 737474945 37KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha-V2 abS I StaNICe C
ÚhlOpříČkA dO 50,8 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

pOdlOžky pOd RAZník

nevyrábí se

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499c2m1 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4031c01

RAZník (h-pm®)

kruh 4021c01

Čtverec 4021c02

Obdélník 4021c03

Ovál 4021c04

*broušené tvary 4021c0G

*Vyjiskřované tvary 4021c0e

VedeNí RaZNíKU

Všechny tvary ---

StěRAČ

kruh 4041c01

Čtverec 4041c02

Obdélník 4041c03

Ovál 4041c04

*broušené tvary 4041c0G

*Vyjiskřované tvary 4041c0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052c01

Čtverec 4052c02

Obdélník 4052c03

Ovál 4052c04

*broušené tvary 4052c0G

*Vyjiskřované tvary 4052c0e

 
matrice s drážkou pro

pdc-Výměnu
Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052c04-2)
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38 KontaKt: +420 737474945 39KontaKt: +420 737474945

PaSS StaNdaRd I StaNICe d
ÚhlOpříČkA dO 88,9 mm

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny 
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
podložkami lze prodloužit pracovní délku o 3 mm 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač 
za pomoci pojistky

RaZNíK
Závit m12  
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač
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38 KontaKt: +420 737474945 39KontaKt: +420 737474945

PaSS StaNdaRd I StaNICe d
ÚhlOpříČkA dO 88,9 mm

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 499d01

RAZník (h-pm®)

kruh 4022d01

Čtverec 4022d02

Obdélník 4022d03

Ovál 4022d04

*broušené tvary 4022d0G

*Vyjiskřované tvary 4022d0e

StěRAČ

kruh 4032d01

Čtverec 4032d02

Obdélník 4032d03

Ovál 4032d04

*broušené tvary 4032d0G

*Vyjiskřované tvary 4032d0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052d01

Čtverec 4052d02

Obdélník 4052d03

Ovál 4052d04

*broušené tvary 4052d0G

*Vyjiskřované tvary 4052d0e

náhradní díly Úpravy razníku/navýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

Sada upínacích pružin včetně šroubu 499d71 A-mAX pokovení

klínek včetně šroubu 499d63 Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

Sada podložek pod razník Vedení razníku/navýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499d3S1 přidání drážky

Sada podložek pod matrici Úpravy matric/navýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499d2m1 h-Pm® kvalita
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40 KontaKt: +420 737474945 41KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® abS I StaNICe d
ÚhlOpříČkA dO 88,9 mm

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny 
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci 
pojistky 
 
Vhodné pro pdc měnič

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

RaZNíK
Závit m12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní 
část razníku 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®
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40 KontaKt: +420 737474945 41KontaKt: +420 737474945

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052d04-2)

PaSS beta-V2® abS I StaNICe d
ÚhlOpříČkA dO 88,9 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499d2m1 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4039d01

RAZník (h-pm®)

kruh 4029d01

Čtverec 4029d02

Obdélník 4029d03

Ovál 4029d04

*broušené tvary 4029d0G

*Vyjiskřované tvary 4029d0e

StěRAČ

kruh 4049d01

Čtverec 4049d02

Obdélník 4049d03

Ovál 4049d04

*broušené tvary 4049d0G

*Vyjiskřované tvary 4049d0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052d01

Čtverec 4052d02

Obdélník 4052d03

Ovál 4052d04

*broušené tvary 4052d0G

*Vyjiskřované tvary 4052d0e
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42 KontaKt: +420 737474945 43KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I 
StaNICe d

dRžák dělícíhO nOže
4 upevňující závity m6 
 
Závit m12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní 
část razníku

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny 
pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci 
pojistky 
 
Vhodné pro pdc měnič

dělící RAZník
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®
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42 KontaKt: +420 737474945 43KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I 
StaNICe d

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd dRžák dělících nOžů Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd StřIžné lIšty

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499dt60

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4039d01

dRžák dělícíhO nOže

  Všechny tvary 4229dt00

dělící RAZník (mAX. 6,35X85) / (h-pm®)

Obdélník 4029dt03

Ovál 4029dt04

*trapéz G09 4029dt0G

*dvojitý trapéz e03 4029dt0e

StěRAČ

Obdélník 4049dt03

Ovál 4049dt04

*trapéz G09 4049dt0G

*dvojitý trapéz e03 4049dt0e

dRžák StřIžné lIšty

4399dt00

StřIžná lIštA (h-pm®)

Obdélník 4052dt03

Ovál 4052dt04

*trapéz G09 4052dt0G

*dvojitý trapéz e03 4052dt0e

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052dt04-2)
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44 KontaKt: +420 737474945 45KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I StAnIce 
d - dělící náStROj pRO dělení u upínek

dRžák dělícíhO nOže
4 upevňující závity m6 
 
Závit m12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní 
část razníku

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání 
plechu 
 
jednostranné nebo dvoustranné podbroušení 
stěrače pro práci u upínek

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci 
pojistky 
 
Vhodné pro pdc měnič

dělící RAZník
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®



02
/2

01
6-

to
o

lS
C

Z-
a

.2
 V

er
ze

 1
.2

44 KontaKt: +420 737474945 45KontaKt: +420 737474945

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052dtp04-2)

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I StAnIce 
d - dělící náStROj pRO dělení u upínek

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd dRžák dělících nOžů Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIce ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499d2m1 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4039dtp01

dRžák dělícíhO nOže

Všechny tvary 4229dt00

dělící RAZník (mAX. 6,35X85) / (h-pm®)

Obdélník 4029dt03

Ovál 4029dt04

*trapéz G09 4029dt0G

*dvojitý trapéz e03 4029dt0e

StěRAČ ZbROušen Z jedné StRAny

Obdélník 4049dtp03-1 

Ovál 4049dtp04-1

*trapéz G09 4049dtp0G-1

*dvojitý trapéz e03 4049dtp0e-1

StěRAČ ZbROušen Ze dVOu StRAn

Obdélník 4049dtp03-2

Ovál 4049dtp04-2

*trapéz G09 4049dtp0G-2

*dvojitý trapéz e03 4049dtp0e-2

mAtRIce Snížená Z jedné StRAny (hWS) 

Obdélník 4052dtp03-1

Ovál 4052dtp04-1

*trapéz G09 4052dtp0G-1

*dvojitý trapéz e03 4052dtp0e-1

mAtRIce Snížená Ze dVOu StRAn (hWS)

Obdélník 4052dtp03-2

Ovál 4052dtp04-2

*trapéz G09 4052dtp0G-2

*dvojitý trapéz e03 4052dtp0e-2
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46 KontaKt: +420 737474945 47KontaKt: +420 737474945

PaSS alPha-V2 abS I StaNICe d
ÚhlOpříČkA dO 88,9 mm

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m14 
 
přednastavená síla pružiny pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Vhodné pro pdc měnič

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

RaZNíK
Závit m14 s olejovým kanálem mazacím pracovní 
část razníku 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®
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46 KontaKt: +420 737474945 47KontaKt: +420 737474945

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052d04-2)

PaSS alPha-V2 abS I StaNICe d
ÚhlOpříČkA dO 88,9 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

pOdlOžky pOd RAZník

nevyrábí se

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499d2m1 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4031d01

RAZník (h-pm®)

kruh 4021d01

Čtverec 4021d02

Obdélník 4021d03

Ovál 4021d04

*broušené tvary 4021d0G

*Vyjiskřované tvary 4021d0e

VedeNí RaZNíKU

Všechny tvary ---

StěRAČ

kruh 4041d01

Čtverec 4041d02

Obdélník 4041d03

Ovál 4041d04

*broušené tvary 4041d0G

*Vyjiskřované tvary 4041d0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052d01

Čtverec 4052d02

Obdélník 4052d03

Ovál 4052d04

*broušené tvary 4052d0G

*Vyjiskřované tvary 4052d0e
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48 KontaKt: +420 737474945 49KontaKt: +420 737474945

PaSS StaNdaRd I StaNICe e
ÚhlOpříČkA dO 114,3 mm

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny pro plech do tloušťky 6 mm 
 
podložkami lze prodloužit pracovní délku o 3 mm 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač 
za pomoci pojistky

RaZNíK
Závit m12  
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač
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48 KontaKt: +420 737474945 49KontaKt: +420 737474945

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052e04-2)

PaSS StaNdaRd I StaNICe e
ÚhlOpříČkA dO 114,3 mm

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 499e01

RAZník (h-pm®)

kruh 4022e01

Čtverec 4022e02

Obdélník 4022e03

Ovál 4022e04

*broušené tvary 4022e0G

*Vyjiskřované tvary 4022e0e

StěRAČ

kruh 4032e01

Čtverec 4032e02

Obdélník 4032e03

Ovál 4032e04

*broušené tvary 4032e0G

*Vyjiskřované tvary 4032e0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052e01

Čtverec 4052e02

Obdélník 4052e03

Ovál 4052e04

*broušené tvary 4052e0G

*Vyjiskřované tvary 4052e0e

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

Sada upínacích pružin včetně šroubu 499e71 A-mAX pokovení

klínek včetně šroubu 499e63 Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499e3S1 přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499e2m1 h-Pm® kvalita
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50 KontaKt: +420 737474945 51KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® abS I StaNICe e
ÚhlOpříČkA dO 114,3 mm

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci 
pojistky 
 
Vhodné pro pdc měnič

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač upravený pro olejové přimazávání 
plechu

RaZNíK
Závit m12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní 
část razníku 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®
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50 KontaKt: +420 737474945 51KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® abS I StaNICe e
ÚhlOpříČkA dO 114,3 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

pOdlOžky pOd RAZník Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499e2m1 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

C
e

N
a

 V
  €

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4039e01

RAZník (h-pm®)

kruh 4029e01

Čtverec 4029e02

Obdélník 4029e03

Ovál 4029e04

*broušené tvary 4029e0G

*Vyjiskřované tvary 4029e0e

StěRAČ

kruh 4049e01

Čtverec 4049e02

Obdélník 4049e03

Ovál 4049e04

*broušené tvary 4049e0G

*Vyjiskřované tvary 4049e0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052e01

Čtverec 4052e02

Obdélník 4052e03

Ovál 4052e04

*broušené tvary 4052e0G

*Vyjiskřované tvary 4052e0e

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052e04-2)
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52 KontaKt: +420 737474945 53KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I 
StaNICe e

dRžák dělícíhO nOže
4 upevňující závity m6 
 
Závit m12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní 
část razníku

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání 
plechu

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci 
pojistky 
 
Vhodné pro pdc měnič

dělící RAZník
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®
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52 KontaKt: +420 737474945 53KontaKt: +420 737474945

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052et04-2)

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I 
StaNICe e 

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd dRžák dělících nOžů Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd StřIžné lIšty

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499et60

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4039e01

dRžák dělícíhO nOže

für Všechny tvary 4229et00

dělící RAZník (mAX. 6,35X111) / (h-pm®)

Obdélník 4029et03

Ovál 4029et04

*trapéz G09 4029et0G

*dvojitý trapéz e03 4029et0e

StěRAČ

Obdélník 4049et03

Ovál 4049et04

*trapéz G09 4049et0G

*dvojitý trapéz e03 4049et0e

dRžák StřIžné lIšty

4399et00

StřIžná lIštA (h-pm®)

Obdélník 4052et03

Ovál 4052et04

*trapéz G09 4052et0G

*dvojitý trapéz e03 4052et0e
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54 KontaKt: +420 737474945 55KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I StAnIce 
e - dělící náStROj pRO dělení u upínek

dRžák dělícíhO nOže
4 upevňující závity m6 
 
Závit m12 s olejovým kanálem mazajícím pracovní 
část razníku

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač 
 
jednostranné nebo dvoustranné podbroušení 
stěrače pro práci u upínek

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m12 
 
přednastavená síla pružiny pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Rychle a jednoduše vyměnitelný stěrač za pomoci 
pojistky 
 
Vhodné pro pdc měnič

dělící RAZník
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®



02
/2

01
6-

to
o

lS
C

Z-
a

.2
 V

er
ze

 1
.2

54 KontaKt: +420 737474945 55KontaKt: +420 737474945

PaSS beta-V2® AbS dělící náStROj I StAnIce 
e - dělící náStROj pRO dělení u upínek 

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd dRžák dělících nOžů Vedení RAZníku/nAVýšení cen

nevyrábí se přidání drážky

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499e2m1 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4039etp01

dRžák dělícíhO nOže

Všechny tvary 4229et00

dělící RAZník (mAX. 6,35X111) / (h-pm®)

Obdélník 4029et03

Ovál 4029et04

*trapéz G09 4029et0G

*dvojitý trapéz e03 4029et0e

StěRAČ ZbROušen Z jedné StRAny

Obdélník 4049etp03-1 

Ovál 4049etp04-1

*trapéz G09 4049etp0G-1

*dvojitý trapéz e03 4049etp0e-1

StěRAČ ZbROušen Ze dVOu StRAn

Obdélník 4049etp03-2

Ovál 4049etp04-2

*trapéz G09 4049etp0G-2

*dvojitý trapéz e03 4049etp0e-2

mAtRIce Snížená Z jedné StRAny (hWS) 

Obdélník 4052etp03-1

Ovál 4052etp04-1

*trapéz G09 4052etp0G-1

*dvojitý trapéz e03 4052etp0e-1

mAtRIce Snížená Ze dVOu StRAn (hWS)

Obdélník 4052etp03-2

Ovál 4052etp04-2

*trapéz G09 4052etp0G-2

*dvojitý trapéz e03 4052etp0e-2

matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052etp04-2)
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PaSS alPha-V2 abS I StaNICe e
ÚhlOpříČkA dO 114,3 mm

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku
šroub m14 
 
přednastavená síla pružiny pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Olejový kanál pro přimazávání plechu 
 
možnost prodloužit razník o 10 mm i je-li nástroj 
kompletně smontován a to za pomoci pojistek 
 
umístění drážek na vedení: 0-90° 
 
Zakalené a leštěné vedení razníku je vhodné 
používat pro plech do tloušťky 6 mm 
 
Vhodné pro pdc měnič

StěRAČ
Vyměnitelný stěrač s otvory pro přimazávání plechu

RaZNíK
Závit m14 s olejovým kanálem mazacím pracovní 
část razníku 
 
Sada razníků je z vysoce kvalitní oceli h-pm®
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matrice s drážkou pro
pdc-Výměnu

Obj.č.: „viz tabulka“ -2
(např.: 4052e04-2)

PaSS alPha-V2 abS I StaNICe e
ÚhlOpříČkA dO 114,3 mm

NáhRadNí díly ÚpRAVy RAZníku/nAVýšení cen

pu-vyhazovač Ø 3x6 (v razníku) 4092p03 tIcn pokovení

pu-vyhazovač Ø 6x10 (v razníku) 4092p06 t-mAX pokovení

A-mAX pokovení

Wt-zbroušení

dOWt-zbroušení

2 pt-zbroušení

4 pt-zbroušení

přidání drážky

pOdlOžky pOd RAZník

nevyrábí se

SAdA pOdlOžek pOd mAtRIcI ÚpRAVy mAtRIc/nAVýšení cen

tl.= 1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm 499e2m1 h-Pm® kvalita

O
b

j.
Č

.

pRužInOVá hlAVA A Vedení RAZníku

Všechny tvary 4031e01

RAZník (h-pm®)

kruh 4021e01

Čtverec 4021e02

Obdélník 4021e03

Ovál 4021e04

*broušené tvary 4021e0G

*Vyjiskřované tvary 4021e0e

VedeNí RaZNíKU

Všechny tvary ---

StěRAČ

kruh 4041e01

Čtverec 4041e02

Obdélník 4041e03

Ovál 4041e04

*broušené tvary 4041e0G

*Vyjiskřované tvary 4041e0e

mAtRIce (hWS)

kruh 4052e01

Čtverec 4052e02

Obdélník 4052e03

Ovál 4052e04

*broušené tvary 4052e0G

*Vyjiskřované tvary 4052e0e
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příSlušenStVí
PaSS příSlušenStVí pRO VAše 
SyStÉm thICK tURRet

obSah
pASS Sada montážních pouzder strana 60

pASS montážní sada strana 61

pASS Adaptér strana 62

pASS matrice  strana 63
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PaSS SAdA mOntážních pOuZdeR

deSKa S PoUZdRy

StaNICe a

StaNICe b

StaNICe C

StaNICe d

StaNICe e

O
b

j.
Č

.

kOmpletní SAdA mOntážních pOuZdeR

Sada se skládá z: 499m09Set

5 ks sada montážních pouzder

1 ks montážní desky
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PaSS mOntážní SAdA
pRO pASS pRužInOVOu hlAVu A Vedení RAZníku St. c, d, e / pRO pASS 

multItOOl / pASS pS:multI-thReAd®

O
b

j.
Č

.

kOmpletní SAdA mOntážních pOuZdeR

montážní klíč / 25-130 nm

se 4mi nádstavci 
SW 7 / SW 10 / SW 12 / SW 14

univerzální mazivo 400 gr.

trojúhelníkový brousek

Vyměnitelné břity pilníku s rychloupínáním

Celková cena 499mOnkIt
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PaSS adaPtÉR

RedUKCe VedeNí RaZNíKU
Zakalená a vyleštěná

RedUKCe PRo matRICI
Zakalená a vyleštěná 
 
2 upínací šrouby

S
ta

N
IC

e

O
b

j.
Č

.

PaSS adaPtÉR

Redukce vedení razníku b/a 401bAS1

Redukce pro matrici b/a 401bAm1

Redukce vedení razníku C/b 401cbS1

Redukce pro matrici C/b 401cbm1

Redukce vedení razníku d/a 401dAS1

Redukce pro matrici d/a 401dAm1

Redukce vedení razníku d/b 401dbS1

Redukce pro matrici d/b 401dbm1

Redukce vedení razníku d/C 401dcS1

Redukce pro matrici d/C 401dcm1*

*2 mm zvýšená
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PaSS matRICe 
(S kARtáČky) 

S
ta

N
IC

e

O
b

j.
Č

.

pASS mAtRIce S kARtáČky 

1x Ø13 a 441711A01

3x Ø13 b 441711b01

7x Ø13 C 441711c01

19x Ø13 d 441711d01

35x Ø13 e 441711e01
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teChNICKÉ INFoRmaCe

InFORmAce O nAšIch náStROjích
PRo thICK tURRet SyStÉm

obSah
broušené speciální tvary strana 66

Vyjiskřované speciální tvary strana 67

pASS výběr nástroje strana 68

trvanlivost / doba životnosti nástroje strana 69

možnosti pokovení / kartáčové leštění ke snížení možnost „lepení“ zpracovávaného strana 70

provedení matric strana 71

Razník - typy šikmého zbroušení strana 72

pASS podbroušení na razníku strana 73

Rohové rádiusy u razníků od firmy pASS strana 74

Obsah strana 75
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bROušené SpecIální tVARy
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VyjISkřOVAné SpecIální tVARy
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hWS
hWS nástroje jsou vyrobeny z 
sekundárně kalené oceli (válcované 
za studena) s dobrou houževnatostí 
a proto jsou obzvláště vhodné pro 
matrice 

přednosti pro zákazníka: 

velmi  dobrý součinitel výkonu / ceny.

h-Pm®

h-pm nástroje jsou zhotoveny oceli 
vyrobené na bázi práškové metalur-
gie s vysokým stupněm čistoty 

tím lze zajistit homogenní strukturu 
bez chyb, v celém průřezu nástroje.

přednosti pro zákazníka:

nejlepší součinitel výkonu / ceny velmi 

dobrá stabilita střižné hrany se zvýšenou 

pevností

vysoká trvanlivost na základě homogenní 

struktury

zvýšená rázová zatížitelnost v ohybu a tím 

velmi vhodné i pro matrice

X3-Pm
X3-pm nástroje jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitní práškové oceli 
s nejlepším poměrem výkonu a 
životnosti obzvláště vhodný pro 
vysekávací razníky a to díky vyso-
kému stupni čistoty uvedené oceli

homogenní struktura bez chyb, s 
vysokým obsahem vanadu v celém 
průřezu razníku zajistí nejvyšší 
životnost

přednosti pro zákazníka:

nejvyšší součinitel výkonu s několika-

násobným zvýšením doby životnosti

razníku, nejvyšší stabilita střižné hrany

extrémně vysoká odolnost proti otěru

nejvyšší tlaková zatížitelnost

X8-pm
X8-pm nástroje jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitní práškové oceli 
s nejlepším poměrem výkonu a 
životnosti obzvláště vhodné pro 
matrice ve vysekávací technice a to 
díky vysokému stupni čistoty uvede-
né oceli.

Vysoká průtažnost bezchybné 
homogenní struktury, zajišťuje 
nejvyšší únavovou pevnost tím je 
vhodná pro matrice s konturami 
hrozícími prasknutím.

přednosti pro zákazníka:

co nejlepší absorbce rázových 

zatížitelností v ohybu a tím vyvarování se 

lomu z únavy materiálu

vysoká odolnost proti otěru

PaSS VýběR náStROje
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po
če

t z
dv

ih
ů

tloušťka plechu

čtverec v nerezi

kruh v nerezi

čtverec v oceli

kruh v  oceli

čtverec v hliníku

kruh v hliníku

- H-PM razník v plochém provedení
- plech a nástroj budou mazány
- razník bez pokovení pracovní části
- rychlost sekání  do ca. 180 zdvihů / min
- vysekávání (nikoliv niblování)

Okolnosti

PaSS VýběR náStROje tRVaNlIVoSt / dObA žIVOtnOStI náStROje

pASS razníky a matrice jsou zhotoveny z vysoce kvalitní speciální oceli, aby byla zaručena co nejdelší životnost ve    
spojení s vysokou pevností.

náZVy FAktORů hodNota 
FAktORů

pozinkovaná ocel / fóliovaná nerez / eloxovaný hliník 0,5 - 0,8

suché děrování (bez mazání plechu) 0,4 - 0,6

pokovení (tIcn u nerez plechu / t-mAX u pozinkovaného plechu / A-max u hliníku / c-max u mědi) 2,0 - 4,0

pASS - razník ze speciální X3-pm - oceli 6,0 - 10,0

niblování 0,7 - 0,9

ostřihování 0,5 - 0,7

šikmé zbroušení 0,8 - 0,9

rychlost sekání > 300 zdvihů / min. 0,8 - 0,9

řezná část razníku s vyjiskřeným povrchem 0,4 - 0,8

řezná část razníku s leštěným povrchem 1,5 - 3,0

řezná část razníku menší než 1,5x tloušťka plechu 0,6 - 0,8

řezná část razníku menší než 1,0x tloušťka plechu 0,3 - 0,5

použití příliš malé střižné vůle  0,4 - 0,9

při prvním broušení je třeba počítat s průměrným zkrácením sekacího času asi o 5-10 procent vždy podle 
zbroušení.
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tICN a-maX t-maX

mOžnOStI pOkOVení / kARtáČOVé leštění 
ke Snížení mOžnOSt „lepení“ ZpRAcOVá-
VaNÉho
mateRIálU Na RaZNíK

pro suché sekání hliníko-
vého plechu

pro zpracování pozin-
kovaného plechu nebo 
zinkoru

pro nerezový plech

chcete-li dosáhnout zrychlení „sekacího“ času popřípadě dosáhnout snížení „lepení“ materiálu na nástroj, 
doporučujeme vyleštění střižné části razníku (ceny jsou na vyžádání).

PaSS H-PM® Razníky jsou standardně vyráběny z práškové oceli vhodné pro vysoké zatížení. 

kromě toho klademe velký důraz na kvalitu vytvrzovacího procesu a tím pádem i na kvalitu prokalení.

to znamená, že nástroje mají velmi vysokou tvrdost, která je zajištěne vinikající houževnatostí materiálu.

Ve spojení s moderní metodou výroby nástrojů ( broušení polotovarů speciálními brusnými kotouči ) můžeme 
zajistit, aby naše nástroje velmi dobré pro zpracování široké škály plechů. Od měkých materiálů, jako jsou měď a 
hliník přes běžný černý nebo pozinkovaný plech až po nerezové nebo křemíkové plechy s pevností v tahu  
1600n/mm².

Vysolá tvrdost materiálu je důležitá pro zachování střižných hran.

testy ukázali, že povlakování tIcn velmi dobře zvyšuje životnost nástroje (zejména u nerozového  plechu ) 
nicméně, odolnost stižných hran nezvyšuje. 

nejvíce problematické je zpracování

 pozinkovaného plechu 

 hliníkového plechu

po speciálních testech a zkouškách se nám na jednotlivé matriály ukázaly jako nejvhodnější pokovení:
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PRoVedeNí matRIC
SlUg-StoP a SluG-SnAp (ZAbRAňuje ZpětnéhO VytAhOVání mAte-

RIálu Z mAtRIce)

SluG-StOp (StAndARd) SluG-SnAp (SOndeR - nAVýšená cenA)

pASS matrice pro systém thick turret jsou vyráběny  ve 
verzi slug-stop (bez příplatku).

dto znamená, že horní část matrice je vyráběna s takz-
vaným negativním úhlem.

to znamená že materiál zůstane v matrici.

nicméně se nedoporučuje:

- rozměr menší než 2,5 mm

- střižná vůle stejná nebo menší než 0,1 mm

jako alternativu nabízíme verzi slug-snap (za 
příplatek).

V tomto speciálním provedení jsou v matrici zanechány 
oka, která zachytávyjí vyseknutý materiál selektivně ( s 
větší jistotou než verze slug-stop).

Velmi vhodné pro malé rozměry nástrojů a pro střižné 
vůle stejné nebo menší než 0,1mm.
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RaZNíK - typy šIkméhO ZbROušení

P
o

P
IS

Wt

- přednost jednodušší proseknutí

- nevýhoda: sekací síla působí šikmo

doWt

- přednost jednodušší proseknutí

žádná šikmo působící síla

- nevýhoda: má význam jen u větších kontur

2 Pt

- přednost žádná šikmo působící síla

optimální střih

- nevýhoda: má význam jen pro velké a tenké tvary

obtížné přebroušení

4 pt

- přednost žádná šikmo působící síla

optimální střih

vhodné pro obstříhávání

- nevýhoda: má význam jen u větších kontur

obtížné přebroušení

Wt

doWt

2 Pt

4 pt
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20‘

PaSS pOdbROušení nA RAZníku

Ve standardním provedení z výroby má razník od pASSu podbroušení (20‘/0,33°).

Zzejména u nerezových a tlustých plechů je velmi důležité podbroušení, tím se sníží adhezní opotřebení (návrato-
vá síla) a zabrání se odštípávání ostří.

u střižných nástrojů vyrobených vyjiskřovací metodou (speciální tvary s uvnitř ležícím tvarem, nebo jako jsou kříž 
či u-profil atd.) a u plechů s vyšší pevností doporučujeme vyleštění pracovní části razníku.
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R=0,15 R=0,15

R=0,5
R=0,05

ROhOVé RádIuSy u RAZníků Od FIRmy 
PaSS
Razníky od firmy pASS jsou vždy vyráběny s rádiusem R=0,15mm. díky těmto rádiusům mají razníky delší 
životnost, protože je výrazně sníženo opotřebení rohů.

příklad: např. čtverec a trojúhelník

V případě přání zákazníka mohou být rádiusy v rozích upraveny dle jeho požadavku

příklad: 

R=0,5 namísto R=0,15 je vhodné u nerezových 
nebo tlustých plechů. Zvýší se životnost.

R=0,05 namísto R=0,15mm je vhodný pro elek-
trické součástky
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obSah

a
Adaptér ....................................................... 62
Alpha

Stanice A ............................................... 8, 9

Stanice b ........................................... 20, 21
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