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KĀ IZVĒLĒTIES  
NAZI UN ASMEŅUS

Pasaulē slavenā “Stanley naža” radītāji piedāvā ļoti plašu klāstu ar dažāda veida nažiem, kas 
aprīkoti tā, lai atbilstu pašu prasīgāko lietotāju vēlmēm, kā celtniecībā tā dažādiem īpašiem 
pielietojumiem.

NAžI  
Ar fIKSĒTU 
ASMENI
Izmantojami kopā ar visiem 
Stanley maiņas asmeņiem.
Šie naži ir radīti grūtākajiem darbiem. 
Lai arī asmeņi tiek nofiksēti, lielākā daļa 
no nažiem ir aprīkota ar ātru un ērtu asmens 
nomaiņas mehānismu.

9 mm  
NoLAUžAMo 
ASMEŅU NAZIS
Piemērots plānu materiālu griešanai. 
Šaurāks 9 mm asmens ir labāk 
piemērots trauslu un plānu materiālu 
griešanai, kā arī dažādiem sīkdarbiem.

SpEcIĀLĀ 
pIELIETojUMA 
NAžI
Atraktīvs un jauns nažu 
sortiments, kas piemēroti dažādām 
aktivitātēm - medībām, sīkdarbiem, 
sporta aktivitātēm un atpūtai brīvā dabā.

NAžI  
Ar IZbīdĀMU 
ASMENI
Izmantojami ar lielāko daļu  
maiņas asmeņu.
Šie naži nodrošina līdzvērtīgu darba 
kvalitāti kā naži ar fiksētu asmeni, bet 
papildus tiek dota iespēja iebīdīt asmeni naža 
korpusā kamēr tas netiek izmantots. LAbĀKAIS ASMENIS  

KAS ATbILST jūSU VĒLMĒM
Papildus standarta nažu asmeņiem, Stanley ir 
radījis vairākus jaunus asmeņu produktus ar 
uzlabotām īpašībām. Šie asmeņi kalpos ilgāk 
un veiks tiem paredzētos darbus kvalitatīvāk.

NAžI  
Ar NoLAUžAMU 
ASMENI
Piemēroti darba apstākļiem, 
kuros asmenim pastāv iespēja 
aplipt ar lipīgām vielām.
Nolaužamie asmeņi nodrošina pastāvīgi asas 
griešanas malas, kā arī ir pietiekami izturīgi lai 
izturētu lielu spiedienu griežot bez lūšanas.
Pieejams plašs sortiments ar nolaužamajiem 
asmeņiem dažādam pielietojumam.
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FatMax® XTREME™ NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI 

Var uzglabāt līdz pat 15 asmeņiem 
īsākam nomaiņas laikam

Izliets alumīnija korpuss  
izturībai un ilgam mūžam

palielināts korpusa izmērs  
ērtai strādāšanai valkājot 
cimdus

Magnētisks priekšgals  
notur asmeni vietā  
tā maiņas laikā Misiņa asmens bloķēšanas ritenis  

drošai asmens nofiksēšanai

0-10-818 205 mm X 6 3253560108182

FatMax® NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI 

• Magnētisks priekšgals
• Asmens skava
• Atverams asmens padevējs
• Mīksts pārklājums ērtākai satveršanai

• Kasetē iespējams ievietot pat līdz 5 
asmeņiem

• Asmens glabāšana ar pogas spiedienu

0-10-780 180 mm X 6 3253560107802

3
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NAZIS MPP AR FIKSĒTU ASMENI

• Tievs gals ideāli piemērots precīzu 
griezumu veikšanai

• Fiksēts asmens drošībai un ērtai lietošanai
• Asmeņu glabātuve korpusā

• Asmens nomaiņa bez instrumentu 
izmantošanas

• Ergonomisks roktura dizains papildus 
komfortam un drošībai

• Plašs pielietojuma klāsts

0-10-705 125 mm X 6 3253560107055

Interlock NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI 

• Izliets alumīnija korpuss izturībai un ilgam 
mūžam

• Rievots korpuss labākam satvērienam
• Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms 

papildus drošībai

• Asmeņu glabāšana korpusā, kas ērti 
pieejama bez instrumentu palīdzības

• Komplektā ar 5 gab. 1991 trapec-veida 
asmeņiem

0-10-010 140 mm X 12 3253560100100

199E NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI 

• Rievots korpuss no metāla sakausējuma - 
izturībai un ērtam satvērienam

• Speciāla asmens bloķēšanas sistēma 
papildus drošībai

• Komplektā ar 5 piemērotiem asmeņiem

1-10-199 140 mm - 12 3253561101991
2-10-199 140 mm X 12 5000366101996

199E NAŽA KOMPLEKTS 

• Rievots korpuss no metāla sakausējuma  
- izturībai un ērtam satvērienam

• Speciāla asmens bloķēšanas sistēma 
papildus drošībai

• Komplektā ar 3 standarta asmeņiem,  
kā arī pa vienam asmenim koka un metāla 
zāģēšanai

0-10-129 140 mm X 6 3253560101299

Utility NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI 

• Rievots metāla korpuss, kas pārklāts ar 
laku

• Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms 
papildus drošībai

• Komplektā ar 3 piemērotiem asmeņiem 

0-10-299 136 mm X 12 3253560102999

3
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FatMax® XL™ NAZIS AR DIVIEM ASMEŅIEM 

• Divi asmens izbīdīšanas mehānismi 
• Ātra asmens nomaiņas poga
• Atbalsts īkšķim drošākai turēšanai
• Asmens glabātuve līdz pat 5 asmeņiem
• Ergonomisks korpuss
• Sakabināta priekšējā daļa papildus drošībai
• Asmens spīle palielina atspiediena spēku
• Korpusa uzbūve nesadalās, kad nazis tiek 

vērpts

• Nepārstās strādāt pēc nomešanas zemē 
• Noturīgs pret rūsu - piemērots darbam 

mitros apstākļos 
• Izmantošanai ar asmeņiem 11-921,  

11-937, 11-700, 11-987, 11-983  
un 11-961

• Komplektā ietilpst 2x 11-700  
un 2x 11-983 asmeņi 

0-10-789 180 mm X 6 3253560107895

FatMax® XL™ RETRACTABLE BLADE KNIFE 

Var uzglabāt līdz pat 15 asmeņiem
īsākam nomaiņas laikam 

Izliets alumīnija korpuss 
izturībai un ilgam mūžam palielināts korpusa izmērs 

ērtai strādāšanai valkājot 
cimdus 

Magnētisks priekšgals 
notur asmeni vietā 
tā maiņas laikā Misiņa asmens bloķēšanas ritenis 

drošai asmens nofiksēšanai 

Izbīdāms asmens

0-10-819 205 mm X 6 3253560108199

NAZIS MPP AR FIKSĒTU ASMENI

Interlock NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI 

199E NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI 

199E NAŽA KOMPLEKTS 

Utility NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI 

3
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FatMax® NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

• Asmens tīrītājs
• Atverams asmens padevējs
• Asmens skava palielina pretspiediena 

spēku
• Asmens nomaināms ar pogas spiedienu
• Mīksts pārklājums ērtākai satveršanai
• Asmeņu nodalījuma bloķētājs

• Kasetē iespējams ievietot pat līdz 5 
asmeņiem

• Griezes pretestība novērš naža sadalīšanos 
vērpes iespaidā

• Noturība pret šķīdinātājiem nodrošina 
izturību pret: benzīnu, terpentīnu, laku, 
alkoholu, atšķaidītājiem, minerālspirtiem

0-10-778 180 mm X 6 3253560107789

Dynagrip NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

• Interlock sistēma - sāniskai asmeņa 
nostiprināšanai

• Grope auklas griešanai
• Neslīdoša atbalsta zona īkšķim
• Metāla korpuss - spēj izturēt smagas 

slodzes
• Integrēts nolaužamu asmeņu nazis vadiem
• Īkšķa spiediena paliktnis

• Komplektā 3 asmeņi
• 8 asmeņu turētājs - pieejams bez papildus 

instrumentiem
• Ātra asmeņa nomaiņa ar vienkāršu 

dzeltenās pogas spiedienu
• Ergonomisks divu materiālu korpuss 

- precīzai griezuma kontrolei un ērtai 
lietošanai

0-10-788 180 mm X 6 3253560107888

Interlock NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

• Izliets alumīnija korpuss izturībai un ilgam 
mūžam

• Bloķēšanas ritenis nofiksē kā asmeni tā 
izbīdīšanas mehānismu

• 6 asmens griešanas pozīcijas
• Komplektā ar 5 gab. 1991 trapec-veida 

asmeņiem 

0-10-020 155 mm X 12 3253560100209

QuickSlide KABATAS NAZIS 

• Tikai metāla konstrukcija - izturīga, 
uzticama un kalpos ilgi

• Asmens nomaiņa veicama bez instrumentu 
palīdzības

• Ērts asmens izbīdīšanas mehānisms

• Papildus drošības mehānisms lai izvairītos 
no netīšas asmens izbīdīšanas

• Piemērots lielākai daļai STANLEY asmeņu 
(11-911, 11-921, 11-983)

• Metāla sprādze nostiprināšanai pie jostas
• Mazs izmērs ērtai pārnēsāšanai kabatā

0-10-810 140 mm X 6 3253560108106

QuickSlide 2 KABATAS NAZIS 

• Caurums auklai – var tikt piestiprināts pie 
auklas

• Kabatas spraude - viegli uzglabāt, mazāka 
varbūtība pazaudēt

• Der standarta asmeņi - nav problēmu 
atrast maiņas asmeņus

• Kompakts dizains - ērti pārnēsājams 
kabatās

• InterLock gals - novērš naža sadalīšanos 
smagas slodzes/intensīvas griešanas laikā

• Ar romba rakstu klāts rokturis - samazina 
slīdēšanu

• Ātra asmeņu maiņa bez papildus 
instrumentiem - viegli nomainīt nolietotus 
asmeņus

• Virspusē novietots asmens izbīdītājs - ar to 
viegli strādāt gan kreiļiem gan labročiem

• Liets cinka korpuss - izturībai un 
stiprumam

0-10-812 140 mm X 1 3253560108120

3
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NAZIS MPP AR IZBĪDĀMU ASMENI

• Tievs gals ideāli piemērots precīzu 
griezumu veikšanai

• Izbīdāms asmens drošībai un ērtai 
lietošanai

• Asmeņu glabātuve korpusā

• Asmens nomaiņa bez instrumentu 
izmantošanas

• Ergonomisks roktura dizains papildus 
komfortam un drošībai

• Plašs pielietojuma klāsts

0-10-707 140 mm X 6 3253560107079

99E NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

• Oriģinālais Stanley 99E nazis
• Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms 

papildus drošībai

• Izliets cinka korpuss vieglumam un izturībai
• 5 asmens nofiksēšanas pozīcijas
• Asmeņu novietne iekšā korpusā

1-10-099 155 mm - 12 3253561100994
2-10-099 155 mm X 12 3253562100993

DynaGrip NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

• Interlock gals stingri notur asmeni nazī
• Asmens nostiprināts izmantojot riņķveida 

aizslēgu optimālai drošībai
• 5 asmens pozīcijas sniedz iespēju nazi 

izmantot dažādās situācijās
• Asmeņi tiek uzglabāti rokturī

• Gumijas pārklājums optimālai saķerei
• Precīzas formas liets cinka korpuss ir gan 

stiprs, gan viegls
• Pārdomāts korpuss ātrai asmeņu nomaiņai 

bez papildus instrumentiem

0-10-779 150 mm X 36 3253560107796

499 NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

• Nazis ar ievelkamu asmeni un vairākām 
asmeņa iespējamajām pozīcijām

• Komplektā 3 palielinātas veiktspējas 
trapecveida asmeņi

• Asmeņu nomaiņai nav nepieciešami 
papildus instrumenti

• Kad asmenis ir izņemts, rokturi iespējams 
izmantot auklas griešanai

• Rokturī iekļauts asmeņu turētājs, kas 
nodrošina ātru piekļuvi rezerves asmeņiem 
bez papildus instrumentiem

0-10-499 160 mm X 6 3253560104993

Utility NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

• Interlock gals stingri notur asmeni nazī un 
neļauj korpusam sašķelties pie spēcīgas 
griešanas

• Asmens glabātuve korpusā lietošanas 
ērtumam

• Parocīgs izmērs ērti ieguļ rokā
• Metāla korpuss labākai izturībai un ilgam 

mūžam

0-10-016 125 mm X 8

FatMax® NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

Dynagrip NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

Interlock NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

QuickSlide KABATAS NAZIS 

QuickSlide 2 KABATAS NAZIS 

3
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PLASTIKĀTA NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

• Ātra asmens nomaiņa
• Viegls un triecienizturīgs korpuss
• Iespējamas 5 asemens pozīcijas

• Asmens nomaiņai nav nepieciešami 
instrumenti

0-10-088 150 mm X 12 3253560100889

SPRINGBACK DROŠĪBAS NAZIS 

• Drošības nazis ar automātisku asmens 
iebīdīšanos atpakaļ korpusā

• Asmens paliek izbīdītā stāvoklī tik ilgi, 
kamēr tiek turēta izbīdīšanas poga un 
iebīdās atpakaļ korpusā uzreiz pēc tās 
atlaišanas

• Komplektā ar papildus drošību veicinošo 
asmeni ar apaļajiem stūriem (1992 trapec-
veida asmeni)

0-10-189 155 mm X 6 3253560101893
1-10-189 155 mm - 12 3253561101892

Quick Change DROŠĪBAS NAZIS AR METĀLA KORPUSU 

• Trīspusējs asmens izbīdīšanas slēdzis
• Asmens nomaiņa bez instrumentiem - 

ātrāk un ērtāk
• Asmens automātiski iebīdās korpusā pēc 

izmantošanas – drošākam darbam 

• Komplektā ar 3 drošības asmeņiem  
- droši un asi asmeņi

• Viegli izmantojams no augšpuses vai abiem 
sāniem

• Asmeņu novietne iekšā korpusā
• Epoksīda krāsojums

0-10-781 150 mm X 6 3253560107819

Quick Change DROŠĪBAS NAZIS AR PLASTIKĀTA KORPUSU 

• Trīspusējs asmens izbīdīšanas slēdzis 
• Asmens nomaiņa bez instrumentiem - 

ātrāk un ērtāk 
• Asmens automātiski iebīdās korpusā pēc 

izmantošanas – drošākam darbam 

• Komplektā ar drošības asmeni 
• Drošs korpuss ar pamīšiem galiem
• Asmeņu novietne iekšā korpusā
• Iespējams iekarināt auklā 
• Plastikāta korpuss - vieglāks

0-10-782 150 mm X 6 3253560107826

3
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FatMax® SALIEKAMS NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

• Ergonomisks un izturīgs dizains 
profesionālai lietošanai

• Izbīdāms asmens drošībai un ērtai 
lietošanai

• Ātra un vienkārša asmens nomaiņa 
lietošanas ātrumam

• Asmeņu glabātuve korpusā

0-10-825 85 mm X 6 3253560108250

SALIEKAMS DROŠĪBAS NAZIS 

• Viegla pielietojuma nazis, kas izstrādāts 
lai būtu kompakts, ērts un drošs - ar 
automātisku asmens ievilkšanas 
mehānismu

• Divpusējs asmens izbīdīšanas slēdzis  
– viegli izmantojams no abiem sāniem 

• Ātri izvelkams lai sagatavotos darbam 
• Komplektā ar drošības asmeni
• Iespējams iekarināt auklā 
• Kabatas izmērs vieglai pārnēsāšanai

0-10-784 100 mm X 6 3253560107840

Stanley SALIEKAMAIS NAZIS 

• Ērts izbīdīšanas un asmens nomaiņas 
mehānisms 

• Alumīnija rokturis papildus izturībai
• Jostas sprādze no nerūsējošā tērauda

• Ātrās nomaiņas fiksētais asmens 
• Attaisīšana un aiztaisīšana ar vienu roku
• Izmantojams ar asmeņiem 11-932,  

11-700, 11-987, 11-983 un 11-961

0-10-855 140 mm x 4 3253560108557

Stanley SALIEKAMAIS NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

• Izbīdāms asmens papildus drošībai 
• Ātra asmens nomaiņa
• Viegli pamanāms krāsojums

• Izmantošanai ar asmeņiem 11-921,  
11-700, 11-987, 11-983 un 11-961

• Komplektā: nazis + 1x asmens

0-10-823 150 mm x 6 3253560108236

PLASTIKĀTA NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI 

SPRINGBACK DROŠĪBAS NAZIS 

Quick Change DROŠĪBAS NAZIS AR METĀLA KORPUSU 

Quick Change DROŠĪBAS NAZIS AR PLASTIKĀTA KORPUSU 

3
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FatMax® NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM

• Alumīnija korpuss un nerūsējošā tērauda 
sliede maksimālai izturībai

• Asmens izbīdīšanas mehānisms ar 
pašbloķēšanās funkciju

• Ergonomisks un plāns korpuss ērtam 
satvērienam un precīzai griešanai

• Naža galā iebūvēts piespraudnis, ko var 
izmantot asmens nolaušanai

• Rievots korpuss drošākam satvērienam

0-10-411 135 x 9 mm X 4 3253560104115
0-10-421 155 x 18 mm X 4 3253560104214
0-10-431 195 x 25 mm X 4 3253560104313

FatMax® XTREME™ NAZIS AR NOLAUŽAMU ASMENI 

25 mm plats asmens smagiem un 
prasīgiem griešanas darbiem

bloķēšanas ritenis
drošai asmens nobloķēšanai korpusā Izliets alumīnija korpuss 

izturībai un ilgam mūžam

Nerūsējošā tērauda turētājs
4 rezerves asmeņiem

Asmens nomaiņa paveicama  
bez instrumentiem
ātrai un ērtai strādāšanaiMetāla sliedes

0-10-820 210 x 25 mm X 6 3253560108205

FatMax® NAZIS AR NOLAUŽAMU ASMENI 

• Asmens tīrītājs noņem liekos gružus, lai 
paildzinātu naža mūžu

• Noņemams asmeņu nolauzējs nodrošina 
ātrāku un drošāku nolietotu segmentu 
noņemšanu

• Kasetē iespējams ievietot divus asmeņus
• Ātra asmens nomainīšana

0-10-486 25 mm x 4 asmeņi X 6 3253560104863
0-10-481 18 mm x 6 asmeņi - 6 32535691048186
0-10-475 9 mm x 6 asmeņi X 6 3253569104757

Titan NAZIS IZOLĀCIJAS MATERIĀLIEM 

• Aizmugurējā eņģe un asmens pievilkšanas 
sistēma ātrai asmens nomainīšanai bez 
papildus instrumentiem 

• Ierobots pievilkšanas rokturis no misiņa
• Augstas izturības viegls alumīnija korpuss

0-10-218 180 x 18 mm X 6 3253560102180

3
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Interlock NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM 

• Izturīgs metāla korpuss, kas ir noturīgs pret 
šķīdinātājiem

• Ātra un vienkārša asmens nomaiņa 
atskrūvējot riteni naža aizmugurē

0-10-018 165 x 18 mm X 12 3253560100186
1-10-018 165 x 18 mm - 12 3253561100185
4-10-018 165 x 18 mm - 60 3253564100182
0-10-095 135 x 9 mm X 12 3253560100957

NAZIS AR NOLAUŽAMIEM 25 mm ASMEŅIEM 

• Komplektā viens asmens
• Asmens sadalīts 7 segmentos, lai asmens 

būtu jāmaina retāk
• 25 mm platums un 0,7 mm biezums 

uzlabo asmens sniegumu intensīva darba 
apstākļos

• Dynagrip divu materiālu rokturis

• Asmens ir nostiprināts ar ierobotu 
skrūvējamu aizslēgu augstākai drošībai un 
griešanas precizitātei

• Asmeņu turētājs un asmens virzītājs no 
nerūsošā tērauda palielina naža ilgmūžību 
un uzticamību

0-10-425 180 x 25 mm X 6 3253560104252
1-10-425 180 x 25 mm - 6 3253561104251

Dynagrip NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM 

• Asmens turētājs un sliede izgatavoti no 
nerūsējošā tērauda ilgam mūžam un 
izturībai

• Ergonomisks rokturis ar gumijas 
pārklājumu ērtam satvērienam

• Asmens bloķēšanas sistēma izmantojot 
riteni nodrošina papildus drošību

0-10-418 165 x 18 mm X 6 3253560104184
1-10-418 165 x 18 mm - 6 3253561104183
1-10-409 135 x 9 mm - 12 3253561104091
0-10-409 135 x 9 mm X 12 3253560104092

PAŠBLOĶĒJOŠS NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM 

• Liets korpuss stiprumam un izturībai

0-10-280 180 x 18 mm X 6 3253560102807
1-10-280 180 x 18 mm - 6 3253561102806

SM NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM 

• Divdaļīgs korpuss ļauj ātri nomainīt asmeni
• Vairāk-pozīciju izbīdīšanas slēdzis, ērtai 

asmens lietošanai

• Asmens segmentu nolaužamais iebūvēts 
korpusā

0-10-150 130 x 9 mm X 12 3253560101503
1-10-150 130 x 9 mm - 24 3253561101502
0-10-151 160 x 18 mm X 12 3253560101510
1-10-151 160 x 18 mm - 24 3253561101519

FatMax® NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMEŅIEM

FatMax® XTREME™ NAZIS AR NOLAUŽAMU ASMENI 

FatMax® NAZIS AR NOLAUŽAMU ASMENI 

Titan NAZIS IZOLĀCIJAS MATERIĀLIEM 

3
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Interlock NAZIS ROKDARBIEM 

• Komplektā ar 5 asmeņiem, kas ievietoti 
turētājā naža korpusā 

• Ātra un vienkārša asmeņu nomaiņa 
izmantojot riteni korpusa aizmugurē

• Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms 
papildus drošībai

• Rievots metāla korpuss izturībai un ērtam 
satvērienam

0-10-590 122 mm X 12 5000366105901

NAZIS ROKDARBIEM 120 mm 

• Komplektā ar asmeni 11-411 priekš  
10-401 un 11-413 asmeni priekš 10-402 

• Droša asmens bloķēšana
• Metāla rokturis ar rievotu virsmu

0-10-401 120 mm X 6 3253560104016

NAZIS ROKDARBIEM 

• Rokdarbu nazis precīziem darbiem
• Konusveida plastmasas korpuss precīzai 

asmens kontrolei

• Asmeņi tiek aizsargāti ar plastmasas 
aizsargu ilgmūžībai

• Komplektā ar 5901 asmeni

0-10-601 140 mm x 3 pcs X 12 3253560106010
1-10-601 140 mm x 50 pcs - 1 3253561106019

KABATAS NAZIS ROKDARBIEM 

• Kabatas rokdarbu nazis ar ievelkamu 
asmeni, komplektā ar diviem 5901 
asmeņiem

• Metāla korpuss izturībai

0-10-598 110 mm X 12 5000366105987

3
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Sport Utility Quickslide NAZIS 

• Multi-asmeņu un multi-funkciju nazis
• Metālisks korpuss ar mīkstu rokturi 

komfortam
• 3” / 75mm robots sporta asmens, ideāls 

mājai, dārzam un brīvā laika aktivitātēm
• Standarta asmens visādiem mērķiem
• Nav nepieciešami papildus instrumenti 

asmeņu nomainīšanai – lietošanas 
ātrumam.

• Ar vienu roku darbināms asmens slidinātājs  
– izbīda asmeni ātri un vienkārši

• Plats īkšķa laukums - vienkāršākām 
darbībām

• Drošības nolūkos asmeņus nav iespējams 
izmantot vienlaicīgi

0-10-813 185 mm X 2 3253560108137
9-10-813 185 mm ekspozytor 12 3253569108138

Skeleton Liner Lock NAZIS 

• Ar titānu pārklāta asmens šķautne 
ilglaicīgam asumam

• Nerūsošais tērauds – nerūsē un ir izturīgs

• Īkšķa kloķis – ērtai atvēršanai
• Asmens bloķēšanas sistēma
• Atvere siksnai – vieglākai uzglabāšanai

0-10-253 175 mm X 6 3253560102531

ATSLĒGAS PIEKARIŅŠ - NAZIS 

• Ar titānu pārklāta asmens šķautne 
ilglaicīgam asumam

• Nerūsošais tērauds – nerūsē un ir izturīgs
• Robots asmens – ideāli piemērots virvju/

šķiedrainu materiālu griešanai

• Īkšķa kloķis – ērtai atvēršanai
• Asmens bloķēšanas sistēma
• Kompakts izmērs ar ķēdīti atslēgām  

– vieglai un ērtai glabāšanai

0-10-251 115 mm X 6 3253560102517

Liner Lock NAZIS AR KARABĪNI 

• 440C nerūsošais tērauds – nerūsē un ir 
izturīgs

• Ar titānu pārklāta asmens šķautne 
ilglaicīgam asumam

• Īkšķa kloķis – ērtai atvēršanai
• Karabīne vienkāršai glabāšanai
• Asmens bloķēšanas sistēma

0-10-254 175 mm X 6 3253560102548

Interlock NAZIS ROKDARBIEM 

NAZIS ROKDARBIEM 120 mm 

NAZIS ROKDARBIEM 

KABATAS NAZIS ROKDARBIEM 

3
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FatMax® TRAPEC-VEIDA ASMENS 

• Oglekļa tērauda asmens
• Patentēta ar indukciju cietināta šķautne
• Par 100% ilgāks mūžs kā parastajiem 

asmeņiem, augstāka šķautnes izturība
• Speciāli karsti rūdīts korpuss.

• Rūdītais korpuss lieksies sāniskas slodzes 
gadījumā, bet pēcāk atgūs sākotnējo formu

• Samazināta asmens salūšanas iespēja
• Palielināta drošība

1-11-700 100 pcs X 6 3253561117008
0-11-700 5 pcs X 10 3253560117009
2-11-700 10 pcs X 10 3253562117007
4-11-700 50 pcs X 6 3253564117005

1991 ASMENS 

• Vispārējā pielietojuma asmens, kas 
piemērots papīra, kartona un ādas 
izstrādājumu griešanai

• Piemērots visiem attiecīgajiem Stanley 
nažiem (izņemot 99E modeli)

0-11-911 5 x 1 X 10 5000366119113
1-11-911 100 x 1 - 20 3253561119118

1992 ASMENS 

• Oriģinālais asmens, kas paredzēts 
prasīgiem darbiem

• Der visiem attiecīgajiem Stanley nažiem

• Piemērots paklāju, vinila un citu materiālu 
griešanai, kam nepieciešams stingrāks 
asmens

1-11-916 asmens 1992 ar caurumiem - 100 gab - 20 3253561119163
3-11-916 asmens 1992 ar caurumiem - 10 gab X 10 3253563119161
6-11-916 asmens 1992 - 10 x 10 gab - 1 3253566119168
0-11-921 5 x 1 X 10 5000366119212
1-11-921 100 x 1 - 20 3253561119217
2-11-921 10 x 1 X 10 3253562119216
3-11-921 10 x 1 - 10 3253563119215
4-11-921 400 x 1 - 1 3253564119214
6-11-921 10 x 10 - 1 3253566119212
8-11-921 100 x 1 X 6 3253568119210

fatMax® ASMEŅI 
fatMax asmeņi ir pēdējās paaudzes nolaužamie un viengabala asmeņi.

rūdīta aizmugurējā daļa nodrošina asmeņu lokanību.

S3 griešanas tehnoloģija padara asmeni par 35% asāku.

Ar indukcijas palīdzību rūdītais asmens pagarina tā mūžu par 75%.

fatMax asmeņi ir asākie, izturīgākie un noturīgākie Stanley asmeņi kādi jebkad izgatavoti!

3
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1992 ASMENS AR NOAPAĻOTĀM MALĀM 

• Piemērots kartona iepakojumu atvēršanai 
nebojājot tā saturu 

• Uzlabo lietošanas drošību
• Samazina traumu risku

• Piemērots nazim ar automātisko 
iebīdīšanās mehānismu un 99E modelim

• Rūdīts un izturīgs asmens

2-11-987 10 x 1 X 10 3253562119872

1996 ASMENS 

• Uzasināts āķveida asmens, kas piemērots 
dažādu lokšņu materiālu griešanai - grīdas 
un jumta segumiem

• Piemērots visiem attiecīgajiem Stanley 
nažiem

0-11-983 5 x 1 X 10 5000366119618
1-11-983 100 x 1 - 20 3253561119835
6-11-983 10 x 10 - 1 3253566119830

1995H ASMENS GRĪDAS SEGUMIEM 

• Liels vidējais caurums paklāja līmeņotājam
• Divpusējs āķveida asmens

• Piemērots biezu paklāju griešanai

1-11-967 100 x 1 - 20 3253561119675

5192 IZLIEKTS ASMENS 

• Izliekts asmens precīziem griezumiem uz 
ādas vai intarsijai

• Nodrošina augstu griezuma precizitāti

• Piemērots visiem attiecīgajiem nažiem, 
izņemot 10-550 un 10-199

0-11-952 5 x 1 X 10 3253560119522
1-11-952 100 x 1 - 20 3253561119521

1998 ASMENS LINOLEJAM 

• Augstas izturības rūdīts tērauda asmens • Piemērots linoleja un ādas griešanai

0-11-980 1 x 1 X 6 3253560119805

FatMax® TRAPEC-VEIDA ASMENS 

1991 ASMENS 

1992 ASMENS 

3
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pAdoMI  
UN IETEIKUMI

pAdoMS 6 Grieziet pret tērauda taisno malu, ieteicams  
ar pirkstu uzturot virzienu.

pAdoMS 7 Griežot caur vairākām sloksnēm vai biezu 
materiālu, ieteicams labāk veikt vairāk vieglus griezienus 

nekā dažus spēcīgus.

pAdoMS 1 Izvēlieties asmeni, kas vislabāk piemērots 
veicamajam darbam. Plānaki asmeņi sagriezīs plākšņu 
veida materiālus precīzāk un vieglāk.

pAdoMS 2 Biezāki asmeņi ir notrīgāki pret locīšanos un 
salūšanu, tādēļ būs piemērotāki tādu materiālu kā paklāju 
un jumta materiālu griešanai, jo ļauj pielietot lielāku spēku.

pAdoMS 3 Lai izvairītos no materiāla plīšanas, vienmēr 
izmantojiet asu asmeni un grieziet zemā leņķī pret 
materiālu.

pAdoMS 4 Mitru papīru un plastikāta plēvi vislabāk  
griezt ar izliektu asmeni vai taisno asmeni zemā leņķī.

pAdoMS 5 Trauslu materiālu griešanai izmantojiet 
griešanas paklāju.

SVArīGS IETEIKUMS Nomainiet asmeni tiklīdz tas ir 
zaudējis savu asumu lai nesabojātu griežamo materiālu un 
neradītu lieku piepūli, kas rodas izmantojot trulu asmeni.

drošība
•  Iebīdiet asmeni korpusā vai izņemiet to brīžos, kad 

nelietojat nazi.
•  Grieziet pret tērauda taisno malu un turiet pirkstus no tā 

tālāk.
• Vienmēr glabājiet nažus bērniem nepieejamā vietā.
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FatMax® NOLAUŽAMIE ASMEŅI 

• Oglekļa tērauda asmens
• Patentēta ar indukciju rūdīta šķautne
• Par 100% ilgāks mūžs kā parastajiem 

asmeņiem, augstāka šķautnes izturība

• Speciāli karsti rūdīts korpuss.
• Rūdītais korpuss lieksies sāniskas slodzes 

gadījumā, bet pēcāk atgūs sākotnējo formu
• Palielināta drošība

0-11-718 18 mm x 5 pcs X 5 3253560117184
2-11-718 18 mm x 10 pcs X 10 3253562117182
3-11-718 18 mm x 50 pcs X 10 3253563117181
0-11-725 25 mm x 5 pcs X 5 3253560117252
2-11-725 25 mm x 10 pcs X 10 3253562117250
3-11-725 25 mm x 20 pcs X 20 3253563117259

NOLAUŽAMI NAŽU ASMEŅI - 25 mm 

• Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves 
mehānismu un glabātuvi izlietotajiem 
segmentiem

• Biezāki par standarta asmeņiem - 
piemēroti smagākiem darbiem (1mm biezi)

• 6 nolaužami asmens segmenti

0-11-325 10 x 1 X 10 3253560113254
1-11-325 20 x 1 - 10 3253561113253

NOLAUŽAMIE ASMEŅI AR BIEZĀKU KORPUSU 

• Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves 
mehānismu un glabātuvi izlietotajiem 
segmentiem 

• Biezāki par standarta asmeņiem  
- piemēroti smagākiem darbiem 

• 7 nolaužami asmens segmenti 

0-11-219 8 x 1 X 10 3253560112196

NOLAUŽAMI ASMEŅI - 18 mm 

• Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves 
mehānismu un glabātuvi izlietotajiem 

segmentiem
• 7 nolaužami asmens segmenti 

0-11-301 10 x 1 X 10 3253560113018
1-11-301 10 x 10 - 1 3253561113017
2-11-301 5 x 1 X 10 3253562113016
3-11-301 50 x 1 - 16 3253563113015

NOLAUŽAMI ASMEŅI - 9 mm 

• Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves 
mehānismu un glabātuvi izlietotajiem 
segmentiem 

• 12 nolaužami asmens segmenti 

0-11-300 10 x 1 X 10 3253560113001
1-11-300 10 x 10 - 1 3253561113000
2-11-300 5 x 1 X 10 3253562113009

3
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5901 ASMENS 

• Taisns, vispārējā pielietojuma asmens 
modelēšani un rokdarbiem

• Izmantojams ar nazi 10-590

0-11-221 3 x 1, Euro standard X 10 3253560112219
1-11-221 50 x 1, Euro standard - 1 3253561112218
1-11-111 50 x 1, USA standard - 1 3253561111112

ASMENS ROKDARBIEM 

• Rūdīts tērauds 
• asmens virsma ir slīpa

• Rokdarbu nažiem 10-401 un 10-402

0-11-411 3 x 1 X 10 3253560114114

5905 ASMENS 

• Piemērots lokanu lokšņu materiālu un 
slapja papīra griešanai bez plīšanas

• Izmantojams ar nazi 10-590 

1-11-115 50 x 1 - 1 3253561111150

NAŽU ASMEŅI KOKA UN METĀLA ZĀĢĒŠANAI 

• Koka un metāla zāģēšanas asmeņi 
lietošanai ierobežotās telpās vai figūru 
zāģēšanai

• Piemēroti izmantošanai ar Stanley fiksēto 
asmeņu nažiem

• Asmens biezums - 0,9 mm

0-15-276 190 mm, kokam X 12 3253560152765
0-15-277 190 mm, metālam X 12 3253560152772

DROŠĪBAS ASMEŅI 

• Ass asmens drošākai lietošanai
• Nošķeltie stūri paredzēti aizsardzībai no 

traumām

• Piemēroti izmantošanai ar nažiem:  
0-10-781 un 0-10-782 

• Iepakojumā 5 gab. 

0-11-914 5 x 1 X 20 3253560119140

MAZIE DROŠĪBAS ASMEŅI 

• Ass asmens drošākai lietošanai
• Nošķeltie stūri paredzēti aizsardzībai no 

traumām

• Piemēroti izmantošanai ar nazi: 0-10-784 
• Iepakojumā 3 gab.

0-11-917 3 x 1 X 20 3253560119171

3
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AppLIfLoN

KĀ IZVĒLĒTIES  
pArEIZo ZĀĢI

Izvēloties zāģi svarīgākie parametri kas jāņem vērā ir zāģa zobu izmērs un 
veids, lai zāģis atbilstu veicamajam darbam. Zobu izmērs tiek noteikts pēc 
pilno zobu daudzuma vienā zāģa collā (TPI). Lielāki zobi nodrošina ātrāku 
zāģēšanu, kamēr mazāki zobi dod gludāku zāģēšanas rezultātu.

ZĀĢA pIELIETojUMS UN prASībAS ZobIEM

SMALKĀKIE dArbIcELTNIEcībAS dArbI

MAZIE ZobI
Vairāk par 8 TPI 
(zobu skaits uz 25,4 mm)

LIELI ZobI
Mazāk kā 8 TPI  
(zobu skaits uz 25,4 mm)

Galdniecības darbi Reģipša un līdzīgu materiālu 
plāksnes

Profili

Sijas, profilu un grīdas plākšņu veida 
materiāli

Paneļi, grīdas segumi, PVCŠūnbetonam

  Jaunais trīs materiālu rokturis, kas apvieno 
alumīniju, plastikātu un gumiju nodrošina 
maksimālu komfortu un izturību.

•  Trīs šķautņu zobi, kas zāģē uz grūšanas un vilkšanas kustību  
& uzlabo zāģēšanas ātrumu par 30% salīdzinot ar parasto zāģa 
zobu formu.

• Appliflon asmens pārklājums.

•  Asmens un roktura savienojuma vieta ļauj atzīmēt 45º and 90º 
leņķus uz zāģējamās virsmas.

   Papildus asmens pārklājums samazina tā 
liekšanos zāģēšanas laikā.

  Īpaši rūdītie zobi paliek asi līdz pat 2 reizēm 
ilgāk kā parastie rūdītie zobi.

INoVĀcIjA
Jauna zobu rūdīšanas procesa rezultātā tie saglabā asumu 2 reizes ilgāk.

SNIEGUMS
Agresīva zobu ģeometrija ar trīs zāģēšanas šķautnēm priekš ātras un precīzas 
zāģēšanas kā pa šķiedrai, tā pret tai.

droŠībA
Jaunais trīs materiālu roktura dizains apvieno alumīniju, plastikātu un gumiju. 
Rokturis tiek arī saliedēts kopā ar ultraskaņu, tādējādi nodrošinot optimālu drošību 
un lietošanas ērtumu.
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FatMax® Xtreme InstantChange™ ZĀĢA ROKTURIS 

• Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj 
lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni

• Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties 
no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no 
veicamā darba

• Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no 
alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai 
lietošanai un izturībai 

• Divkāršais asmens bloķēšanas mehānisms 
droši notur asmeni pirms, pēc un 
lietošanas laikā

• Spriegošanas slēdzis lai izvēlētos 
iespīlēšanas spēku asmenim

• Samazināta asmens kustēšanās un 
vibrācija

0-20-104 - X 4 3253560201043

FatMax® Xtreme JetCut SMAGAS NOSLODZES ZĀĢASMENS x2 

• Asmens izmantošanai ar rokturi 20-104
• InstantChange™ sistēma ļauj nomainīt 

asmeni ātri un ērti dažu sekunžu laikā 

• Divkāršais asmens bloķēšanas mehānisms 
droši notur asmeni pirms, pēc un 
lietošanas laikā

0-20-244 7 z/collā x 500 mm (0,86 mm) X 4 3253560202446

0-20-246 11 z/collā x 450 mm (0,86 mm) X 4 3253560202460

0-20-247 11 z/collā x 500 mm (0,86 mm) X 4 3253560202477

FatMax® Xtreme JetCut Blade Armor ASMENS x2 

• Asmens izmantošanai ar rokturi 20-104
• Blade Armor Coating samazina berzi 

zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas
• Platāks tērauda asmens - 1 mm platumā
• InstantChange™ sistēma ļauj nomainīt 

asmeni ātri un ērti dažu sekunžu laikā 

• Divkāršais asmens bloķēšanas mehānisms 
droši notur asmeni pirms, pēc un 
lietošanas laikā 

• Zāģis galdniekiem

0-20-245 7 z/collā x 500 mm (1 mm) X 4 3253560202453
0-20-248 11 z/collā x 450 mm (1 mm) X 4 3253560202484

0-20-249 7 z/collā x 550 mm (1 mm) X 4 3253560202491

FatMax® Xtreme ZĀĢA ASMEŅI 

• Asmens izmantošanai ar rokturi 20-104
• InstantChange™ sistēma ļauj nomainīt 

asmeni ātri un ērti dažu sekunžu laikā 

• Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties 
no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no 
veicamā darba

• 20-250 – Taisnais zāģas asmens
• 20-251 – Zāģa asmens plastikātiem

0-20-250 13 z/collā x 350 mm X 4 3253560202507

0-20-251 9 z/collā x 350 mm X 4 3253560202514
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FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS 
KOMPLEKTS 

• Komplektā ietilpst: rokturis + x 1 1mm 
plats Blade Armor asmens (0-20-245) + 
apvalks

• Blade Armor Coating samazina berzi 
zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas 

• Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj 
lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni

• Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties 
no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no 
veicamā darba

• Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no 
alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai 
lietošanai un izturībai

• Divkāršais asmens bloķēšanas mehānisms 
droši notur asmeni pirms, pēc un 
lietošanas laikā 

• Palielināta zāģēšanas precizitāte
• Mazāks risks, ka asmens sāks ļodzīties

0-20-255 - - 4 3253560202552

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS 
KOMPLEKTS 

• Komplektā ietilpst: rokturis + x 1 sīkzobu 
asmens 450mm + apvalks

• Blade Armor Coating samazina berzi 
zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas 

• Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj 
lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni

• Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties 
no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no 
veicamā darba

• Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no 
alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai 
lietošanai un izturībai

• Divkāršais asmens bloķēšanas mehānisms 
droši notur asmeni pirms, pēc un 
lietošanas laikā

• Palielināta zāģēšanas precizitāte
• Mazāks risks, ka asmens sāks ļodzīties 

0-20-256 11 tpi x 450 mm x 4 3253560202569

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ LACQUER ZĀĢĒŠANAS 
KOMPLEKTS 

• Komplektā ietilpst: rokturis + 2 lakoti 
asmeņi; Sīkzobu asmens 450mm (0-20-
246) + smagas noslodzes asmens 500mm 
(0-20-244) + apvalks

• InstantChange™ sistēma ļauj nomainīt 
asmeni ātri un ērti dažu sekunžu laikā 

• Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties 
no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no 
veicamā darba

• Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no 
alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai 
lietošanai un izturībai 

• Divkāršais asmens bloķēšanas mehānisms 
droši notur asmeni pirms, pēc un 
lietošanas laikā

0-20-236 - x 4 3253560202361

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS 
KOMPLEKTS 

• Komplektā ietilpst: rokturis + x 1 1mm 
plats zāģis reģipsim 550mm (0-20-245) 
+ apvalks

• Blade Armor Coating samazina berzi 
zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas 

• Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj 
lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni

• Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties 
no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no 
veicamā darba

• Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no 
alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai 
lietošanai un izturībai

• Divkāršais asmens bloķēšanas mehānisms 
droši notur asmeni pirms, pēc un 
lietošanas laikā

• Palielināta zāģēšanas precizitāte
• Mazāks risks, ka asmens sāks ļodzīties 

0-20-257 7 tpi x 550 mm x 4 3253560202576
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FatMax® 2 ZĀĢIS 

• Ar teflonu pārklāts asmens samazina berzi 
un pasargā no rūsēšanas

• 7 zobiņi collā ļauj zāģēt pa un pret šķiedrai
• Plats asmens precizitātei
• Rūdīti JETCUT zobi
• Vairāku materiālu rokturis komfortam
• Jaunā trīs materiālu roktura konstrukcija 

apvieno alumīniju, ABS un TPR 
maksimālam komfortam un izturībai

• Trīsšķautņu zobu ģeometrija zāģē uz 
grūšanas un vikšanas kustību, palielinot 
zāģēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar 
parasto zāģzobu ģeometriju

• Teflon® pārklājums asmenim samazina 
ķeršanos lietošanas laikā

• Alumīnija konstrukcija ar ko rokturis ir 
piestiprināts pie asmens kalpo par 45° un 
90° lenķu galdnieka stūreni

rūdīti  
jETcUT zobiņi

2-20-528 7 tpi x 380 mm - 4 3253562205285
2-20-529 7 tpi x 500 mm - 4 3253562205292
2-20-530 7 tpi x 550 mm - 4 3253562205308
2-20-533 11 tpi x 450 mm - 4

JetCut Appliflon ZĀĢIS 

• Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar 
ultraskaņu sametināts lielākam komfortam 
un drošībai

• Trīsšķautņu asināti zobi sniedz ļoti asu 
zāģēšanu katrā vēziena momentā

• Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, 
noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas 
uzsākšanā

• Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
• Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija  

- asmens paliek ass divreiz ilgāk
• 7 zobiņi collā ļauj zāģēt pa un pret šķiedrai
• Pretberzes Appliflon pārklājums – ātrākai 

un vieglākai zāģēšanai

2-20-151 7 tpi x 500 mm - 6 3253562201515

JetCut 2X ZĀĢIS LAMINĀTIEM 

• Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar 
ultraskaņu sametināts lielākam komfortam 
un drošībai

• Trīsšķautņu asināti zobi sniedz ļoti asu 
zāģēšanu katrā vēziena momentā

• Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, 
noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas 
uzsākšanā

• Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
• Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija  

- asmens paliek ass divreiz ilgāk

2-20-180 11 tpi x 450 mm - 6 3253562201805

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS 
KOMPLEKTS 

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS 
KOMPLEKTS 

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ LACQUER ZĀĢĒŠANAS 
KOMPLEKTS 

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS 
KOMPLEKTS 
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OPP ZĀĢIS LIELĀM SLODZĒM

• Ergonomisks rokturis papildus komfortam
• Rokturis pieskrūvēts asmenim papildus 

drošībai
• Universāli žāģa zobi – zāģē abos virzienos

• Ar indukciju rudīts asmens ilgam 
zāģēšanas mūžam

• Īpaši rūdīti un atlaidināti divu šķautņu zobi 
lielākai zāģēšanas efektivitātei

1-20-090 500 mm x 7 tpi 6 3253561200908
1-20-091 550 mm x 7 tpi 6 3253561200915
1-20-101 500 mm x 11 tpi 6 3253561201011
1-20-095 550 mm x 11 tpi 6 3253561200953

2-15-594 11 tpi x 380 mm - 6 3253562155948
2-15-595 11 tpi x 450 mm - 6 3253562155955
2-15-599 11 tpi x 500 mm - 6 3253562155993
2-15-244 11 tpi x 550 mm - 6 3253562152442

JetCut ZĀĢIS 

• Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar 
ultraskaņu sametināts lielākam komfortam 
un drošībai

• Trīsšķautņu zobu ģeometrija zāģē uz 
grūšanas un vikšanas kustību, palielinot 
zāģēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar 
parasto zāģzobu ģeometriju

• Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija  
- asmens paliek ass divreiz ilgāk 

2-15-281 7 tpi x 380 mm - 6 3253562152817
2-15-283 7 tpi x 450 mm - 6 3253562152831
2-15-288 7 tpi x 500 mm - 6 3253562152886
2-15-289 7 tpi x 550 mm - 6 3253562152893
2-15-241 7 tpi x 600 mm - 6 3253562152416

OPP ZĀĢIS 

• Īpašības un ieguvumi ar ikonu palīdzību 
norādīti uz asmens

• Rokturis pieskrūvēts asmenim papildus 
drošībai

• Ar ultraskaņu sametināts rokturis ar 
gumijas pārklājumu ērtam satvērienam

• Trīs skrūves aprīkotas ar pašbloķējošiem 
uzgriežņiem papildus drošībai 

• Rūdīti JETCUT zobi ilgākam mūžam
• Slīpēts tērauda asmens ar lakas 

pārklājumu
• Ergonomisks rokturis 
• Trīsšķautņu zobu ģeometrija zāģē uz 

grūšanas un vikšanas kustību, palielinot 
zāģēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar 
parasto zāģzobu ģeometriju

1-20-084 8 tpi x 380 mm X 6 3253561200847
1-20-086 8 tpi x 450 mm X 6 3253561200861
1-20-087 8 tpi x 500 mm X 6 3253561200878
1-20-088 8 tpi x 550 mm X 6 3253561200885
1-20-089 11 tpi x 380 mm X 6 3253561200892
1-20-093 11 tpi x 450 mm X 6 3253561200939
1-20-094 11 tpi x 500 mm X 6 3253561200946
1-20-096 11 tpi x 550 mm X 6 3253561200960

UNIVERSAL ZĀĢIS 

• Universālie zāģa zobiņi ar divkāršu 
slīpējumu

• Zviedru tērauda asmens 
• Rokturas un asmens savienojums ļauj 

atzīmēt 45° un 90° leņķus 

• Divu materiālu rokturis, kas piekausēts  
pie asmens papildus drošībai

• Rūdīti zobiņi garākam asmens mūžam
• Pieejami ar no 7 līdz 11 zobiem uz collu

1-20-002 12 tpi x 380 mm - 6 3253561200021
1-20-003 9 tpi x 450 mm - 6 3253561200038
1-20-008 7 tpi x 500 mm - 6 3253561200083
1-20-009 7 tpi x 550 mm - 6 3253561200090
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FatMax® ZĀĢIS PLASTIKĀTIEM 

• 11 zobi collā
• 1 mm plats asmens papildus precizitātei
• Vieglāk uzsākt un kontrolēt zāģēšanu 
• 30 un 60 grādu iezīmēšanas izliekums 

asmens galā
• Ar indukciju cietināti zobi ilgam zāģēšanas 

mūžam

• Zobu izvietojums nodrošina gludāku 
zāģējumu

• Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, 
noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas 
uzsākšanā

• Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar 
ultraskaņu sametināts lielākam komfortam 
un drošībai

2-17-206 350 mm X 6 3253562172068

FatMax® TAISNAIS ZĀĢIS 

• 11 un 13 zobi collā smalkai apdarei
• ABS plastmasas rokturis – izturīgs un 

ilglietojams
• Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
• Trīsšķautņu asināti zobi sniedz ļoti asu 

zāģēšanu katrā vēziena momentā
• Ar indukciju cietināti zobi paliek asi divreiz 

ilgāk

• Pastiprināta aizmugure lielākam 
stingrumam nodrošina taisnāku zāģēšanu

• Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, 
noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas 
uzsākšanā

• Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar 
ultraskaņu sametināts lielākam komfortam 
un drošībai

2-17-199 11 tpi x 300 mm X 6 3253562171993
2-17-201 11 tpi x 350 mm X 6 3253562172013
2-17-202 13 tpi x 350 mm X 6 3253562172020

FatMax® GRĪDAS DĒĻU ZĀĢIS 

• ABS plastmasas rokturis – izturīgs un 
ilglietojams

• 45° un 90° lenķi – ātrs atbalstpunkts 
zāģēšanai

• Zobi uz asmens liektās malas ļauj uzsākt 
zāģēšanu grīdas dēļos

• 13 zobi collā / 25,4 mm
• Ar indukciju cietināti zobi ir divreiz izturīgāki 

par iepriekšējo produktu

• Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, 
noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas 
uzsākšanā

• Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar 
ultraskaņu sametināts lielākam komfortam 
un drošībai

• Divu materiālu rokturis – ērtākam 
satvērienam un komfortam

2-17-204 13 tpi x 350 mm X 6 3253562172044

FatMax® CAURUMU ZĀĢIS 

• 11 zobi collā smalkai apdarei
• ABS plastmasas rokturis – izturīgs un 

ilglietojams
• Ar indukciju cietināti zobi paliek asi divreiz 

ilgāk
• Trīsšķautņu asināti zobi sniedz ļoti asu 

zāģēšanu katrā vēzienā
• Smalki zobi – vieglāk uzsākt un kontrolēt 

zāģēšanu smalkā darbā

• Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, 
noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas 
uzsākšanā

• Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar 
ultraskaņu sametināts lielākam komfortam 
un drošībai

• Divu materiālu rokturis – ērtākam 
satvērienam un komfortam

2-17-205 11 tpi x 300 mm X 6 3253562172051

OPP ZĀĢIS LIELĀM SLODZĒM

JetCut ZĀĢIS 

OPP ZĀĢIS 

UNIVERSAL ZĀĢIS 

3



90 GRIEŠANAS INSTRUMENTI www.stanleyworks.lv

OPP ZĀĢIS 

• Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
• Rūdītā apstrāde paildzina zobu mūžu

• Universāli zobu vispārējai lietošanai
• ABS ergonomisks rokturis

6-97-055 7 tpi x 550 mm X 50 3253566970554

ZĀĢIS AR NERŪDĪTIEM ZOBIEM 

• Uzasināmi vienādmalu zobi
• Zviedru kvalitātes tērauda asmens
• Asmens piestiprināts rokturim ar trim 

cinka-misiņa sakausējuma skrūvēm

• Apmaināms liets rokturis, ar ko var veikt 
45° un 90° lenķu iezīmēšanu

• 3,5 zobi collā lielas caurlaidspējas 
griezumam

1-15-416 3,5 tpi x 500 mm - 4 3253561154164
1-15-425 3,5 tpi x 600 mm - 4 3253561154256

PANEĻU ZĀĢIS 

• Rūdīti asmens zobiņi
• Universāli zobi
• Zviedru kvalitātes tērauda asmens

• Asmens piestiprināts pie roktura ar misiņa 
skrūvēm

• Liets rokturis
• 13 zobi collā

1-15-215 13 tpi x 320 mm - 4 3253561152153

JETCUT TAISNAIS ZĀĢIS 

• Ļoti ātra zāģēšana gan grūšanas, gan 
vilkšanas virzienā

• JETCUT trīsšķautņu zobu asmens
• Palīdz veikt 45° un 90° leņķu atzīmēšanu

• Pieskrūvēts liets rokturis
• 11 zobi collā smalkai koka un citu līdzīgu 

izstrādājumu zāģēšanai: paneļu, finiera, 
plastmasas

1-15-219 14 tpi x 300 mm - 4 3253561152191

UNIVERSĀLAIS TAISNAIS ZĀĢIS 

• Modelis 15-255 ar rūdītiem zobiņiem. 15-
257 modeli iespējams asināt

• Universāli zobi
• Zviedru kvalitātes tērauda asmens

• Asmens piestiprināts pie roktura ar misiņa 
skrūvēm

• Liets rokturis
• 13 zobi collā

1-15-255 14 tpi x 350 mm - 4 3253561152559

CAURUMU ZĀĢIS 

• Rūdīti asmens zobi
• Universāli zobi
• Zviedru kvalitātes tērauda asmens

• Liets rokturis
• 9 zobi collā

1-15-511 9 tpi x 300 mm - 4 3253561155116
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FatMax® TAISNAIS ZĀĢIS 

• Izstrādāts precīzai zāģēšanai ieskaitot 
apdares dēļus, mazus salaidumus un koka 
griezumus

• Ļoti plats asmens (3 collas) smalkai 
kokapstrādei

• Tērauda aizmugure neļauj locīties, palīdzot 
taisnai zāģēšanai

• Otrādi apgriežams rokturis ļauj vieglāk 
piekļūt šaurās vietās

• Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis 
lielākam komfortam

• Tapa uz atsperes ļauj asmeni viegli apgriezt 
otrādi labējai un kreisai zāģēšanai

0-15-252 13 tpi x 250 mm X 6 3253561152526

FatMax® MULTI ZĀĢIS 

• Paredzēts zāģēšanai šaurās vietās
• Darbojas ar jebkuru standarta abpusējo vai 

metālzāģa asmeni
• Komplektā ir asmeņi gan koka, gan metāla 

zāģēšanai

• Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis 
lielākam komfortam

• Izturīga skrūve ļauj ātri un viegli nomainīt 
asmeni

0-20-220 300 mm X 3253560222200
3-20-220 2 gab. - 4 3253563202207

FatMax® MINI LOKANAIS ZĀĢIS 

• Paredzēts apgriešanai tapas vai slīpripas 
savienojumiem

• Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis 
lielākam komfortam

• Elastīgs asmens aizbāžņu un ierievju 
nogriešanai

• Abpusējs asmens ērtai griešanai gan no 
labās, gan kreisās puses

• 23-punktu zobu ģeometrija griež ātri un tīri 
vilkšanas kustības laikā

0-20-331 17 and 22 tpi x 120 mm X 6 3253560203313
3-20-331 24 tpi - 4 3253563203310

JAPĀŅU ZĀĢIS UN ASMENS 

• Ergonomisks divu materiālu rokturis
• Ātri nomaināms asmens
• Elastīgs asmens griešanai nesasniedzamās 

vietās vai tuvu virsmai, piemēram, grīdai

• JETCUT zobi ātrai zāģēšanai un griešanai
• Vienas puses asmens ar 17 zobiem collā

0-20-500 17 tpi x 270 mm X 8 3253560205003
0-20-509 asmens X 12 3253560205096

JAPĀŅU ZĀĢIS AR DIVPUSĒJO ASMENI 

• Ergonomisks divu materiālu rokturis
• Ātri nomaināms asmens
• JETCUT zobi ātrai zāģēšanai un griešanai

• Elastīgs asmens griešanai nesasniedzamās 
vietās vai tuvu virsmai, piemēram, grīdai

• Divpusējs asmens ar 8 un 17 zobiem collā

0-20-501 8 i 17 tpi x 270 mm X 8 3253560205010
0-20-516 asmens priekš 0-20-501 X 12 3253560205164

OPP ZĀĢIS 

ZĀĢIS AR NERŪDĪTIEM ZOBIEM 

PANEĻU ZĀĢIS 

JETCUT TAISNAIS ZĀĢIS 

UNIVERSĀLAIS TAISNAIS ZĀĢIS 

CAURUMU ZĀĢIS 
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ZĀĢIS AR ATLOKĀMU ASMENI 

• Asmens ar augstu oglekļa saturu, 
pielietojams gan zāģēšanai, gan 
iezīmēšanai

• Koka, plastmasas, zaru zāģēšanai
• Asmens nomaiņa izmantojot skrūvi

• Atbloķēšanas poga
• Automātiska asmens bloķēšana atvērtā 

stāvoklī
• Liets rokturis darbojas kā asmens turētājs

0-15-333 150 mm X 6 3253560153335

ZĀĢIS 3-IN-1 

• Multifunkcionāls zāģu komplekts trīs vienā
• Neslīdošs, ergonomisks, divu materiālu 

rokturis ērtākai lietošanai
• 150 mm / 6” metālzāģa asmens ar 24 

zobiem collā metāla cauruļu un stieņu 
zāģēšanai

• 200 mm / 8” asmens ar 9 zobiem collā 
sīkākiem darbiem

• 250 mm / 10” spēcīgu zobu ar 11 zobiem 
collā universāls koka zāģa asmens zāģē 
vilkšanas kustības laikā – paredzēts 
vispārējiem namdara darbiem un koku 
apgriešanai

• Galvenais asmens izstrādāts tā lai 
samazinātu iestrēgšanas vai locīšanās 
risku zāģējot

• Pagriežamā skrūve paredzēta ērtai visu trīs 
asmeņu uzglabāšanai, nomaiņai un leņķa 
iestādīšanai 6 dažādās pozīcijās

• Gumijotais rokturis romba rakstā ļauj 
lietotājam samazināt zāģa izslīdēšanas 
risku

• Izmantojams šaurās vietās

0-20-092 3 in 1 zāģis X 2 3253560200923
9-20-092 stendā 8 gab. X 8 3253569200924

ZĀĢIS JetCut DĀRZAM 

• Zobu raksturīpašības līdzīgas kā JETCUT 
rokas zāģim

• Piekniedēts koka rokturis

1-15-259 7 tpi x 350 mm - 4 3253561152597

ĀTRAIS ZĀĢIS DĀRZAM 

• Ātrai griešanai
• Universāli zobi, kurus var uzasināt gan 

zāģēšanai, gan griešanai

• Piestiprināts koka rokturis

1-15-676 4 tpi x 350 mm - 10 3253561156762
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LOKZĀĢIS AR REZERVES ASMENI 

• Komplektā ir viens asmens kokam un viens 
metālam

• Pielākota loka forma liela apjoma 
zāģēšanai (koku stumbri un baļķi ar lielu 
diametru)

• Pieskrūvēts ar īpašām skrūvēm, lai viegli 
un ātri varētu nomainīt asmeni

• Aizsargājošs rokturis palīdz izvairīties no 
ievainojumiem rokām

1-20-447 300 mm - 12 3253561204470
1-20-437 asmens kokam - 10 3253561204371

LOKZĀĢIS AR ASMENS AIZSARGU 

• Izturīgs viegls rāmis ilgam mūžam
• Rūdīti un uzasināti asmens zobiņi
• Rūdīta tērauda asmens ilgāk nodrošina 

pirmklasīgu asumu

• Stiprinājuma svira ļauj ātri nomainīt  
asmeni

• Cauruļveida korpuss

1-15-379 530 mm - 12 3253561153792
1-15-368 610 mm - 12 3253561153686
1-15-403 760 mm - 12 3253561154034

LOKZĀĢIS PRO AR ROKAS AIZSARGU 

• Īpašs asmens zaļa, sveiķaina un mitra koka 
zāģēšanai

• Plaši iedarbīgs rokas aizsargs
• Viegli turams

• Ergonomiska asmens stiprinājuma svira
• Stingri notur asmeni
• Viegli un ātri piestiprināms asmenis
• Viegls, bet ļoti izturīgs cauruļveida korpuss

1-15-449 530 mm - 5 3253561154492
1-15-451 610 mm - 5 3253561154515
1-15-453 760 mm - 5 3253561154539

LOKZĀĢIS 

• Īpaši iedarbīgs rokas aizsargs
• Rūdīts vienādmalu zobu asmens 
• Viegli turams
• Ergonomiska asmens stiprinājuma svira

• Stingri notur asmeni
• Viegli un ātri piestiprināms asmenis
• Viegls, bet ļoti izturīgs cauruļveida korpuss

ZĀĢIS AR ATLOKĀMU ASMENI 

ZĀĢIS 3-IN-1 

ZĀĢIS JetCut DĀRZAM 

ĀTRAIS ZĀĢIS DĀRZAM 

1-15-529 530 mm - 5 3253561155291
1-15-533 760 mm - 5 3253561155338
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ASMENS LOKZĀĢIM 

• Zviedru kvalitātes tērauda asmens ilgam 
mūžam

• Paredzēts cietkoksnes zāģēšanai
• Vienādmalu zobi

• Zobu izvietojums samazina vibrāciju 
palielinot zāģēšanas ātrumu

• Ļoti stingri cietināti zobu, kas nodrošina 
ātru zāģēšanu un ilgu mūžu

1-15-382 530 mm - 10 3253561153822
1-15-385 610 mm - 10 3253561153853
1-15-388 760 mm - 10 3253561153884

ASMENS LOKZĀĢIM ZAĻAI KOKSNEI 

• Zviedru kvalitātes tērauda asmens ilgam 
mūžam

• Grābekļveida zobi iztīra skaidas – ideāls 
zaļai koksnei

• Vienādmalu zobi

• Zobu izvietojums samazina vibrāciju 
palielinot zāģēšanas ātrumu

• Ļoti stingri cietināti zobu, kas nodrošina 
ātru zāģēšanu un ilgu mūžu

1-15-439 530 mm - 10 3253561154393
1-15-446 610 mm - 10 3253561154461
1-15-448 760 mm - 10 3253561154485
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FatMax® 2 REĢIPŠA ZĀĢIS 

• Jaunā trīs materiālu roktura konstrukcija 
apvieno alumīniju, ABS un TPR 
maksimālam komfortam un izturībai

• Ar teflonu pārklāts asmens samazina berzi 
un pasargā no rūsēšanas

• Rūdīti JET CUT zobiņi speciāli reģipša 
zāģēšanai

• Alumīnija konstrukcija ar ko rokturis ir 
piestiprināts pie asmens kalpo par 45°  
un 90° lenķu galdnieka stūreni

2-20-534 550 mm x 7 tpi 4

JetCut ZĀĢIS REĢIPSIM 

• Ar indukciju cietināti zobi paliek asi divreiz 
ilgāk 

• Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts  
un ar ultraskaņu sametināts lielākam 
komfortam un drošībai

• Uz roktura atzīmēti 45° un 90° leņķi

2-20-037 7 tpi x 550 mm - 6 3253562200372

JetCut Appliflon ZĀĢIS REĢIPSIM 

• Uz roktura atzīmēti 45° un 90° leņķi
• Asmens ar Appliflon pārklājumu mazākai 

berzei un noturībai pret rūsu

• Hard point Jet Cut īpaši zobi vieglai 
ģipškartona griešanai

• Ērts divu materiālu rokturis

2-20-149 7 tpi x 450 mm - 6 3253562201492

ASMENS LOKZĀĢIM 

ASMENS LOKZĀĢIM ZAĻAI KOKSNEI 

3
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FatMax® REĢIPŠA CAURUMU ZĀĢIS 

Augstas kvalitātes
asmens

Ideāli piemērots reģipša 
caurduršanai

Ergonomisks rokturis ar gumijas 
pārklājumu
ērtam satvērienam un drošībai

Zobi ar trīs šķautnēm
par 50% ātrākai un ērtākai 
zāģēšanai

0-20-556 7 tpi x 302 mm X 6 3253560205560
2-20-556 7 tpi x 302 mm ar somiņu X 6 3253562205568

CAURUMU ZĀĢIS REĢIPSIM 

• Paredzēts reģipša zāģēšanai
• Spics asmeņa gals lai uzsāktu griešanu

• Vienādmalu zobi, šaurs asmens – stingrs 
un neaizķep griešanas laikā

• 6 zobi collā

0-15-206 6 tpi x 152 mm - 6 3253560152062

CAURUMU ZĀĢIS AR KOKA ROKTURI 

• Koka rokturis ir ērts caurduršanai un 
zāģēšanai

• Spics asmens vieglai ievietošanai reģipsī
• Rūdīti zobi ilgākam mūžam

05-143 150 mm - 12 0843890514307
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ZĀĢIS ŠŪNBETONAM 

• Augstas kvalitātes volframa karbīda zobu 
pārklājums

• Nesaulaužams koka rokturis, kas 
nostiprināts pie asmens ar 3 niķelētām 
skrūvēm

• Lieli zobi - 1 tpi ir ideāli šūnbetona bloku 
zāģēšanai

1-15-755 1 tpi x 750 mm - 1 3253561157554

ZĀĢIS HP ŠŪNBETONAM 

• Divu materiālu rokturis, kas ir pieskrūvēts 
un ar ultraskaņu piekausēts asmenim

• Īpaši rūdīti lieli tērauda zobi
• Asmens nostiprināts pie roktura ar divām 

skrūvēm 

• Rokturi var izmantot 45° un 90° leņķu 
atzīmēšanai

• 2 zobi uz collu

1-15-441 1,2 tpi x 650 mm - 4 3253561154416

ZĀĢIS KERAMISKAJĀM FLĪZĒM 

• Asmens garums – 150 mm
• Aprīkots ar volframa karbīda asmeni

• Garš rokturis labākai griešanas kontrolei
• Stingrs ietvars no hromēta vanādija tērauda

FatMax® FIGŪRZĀĢIS 

• Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis 
lielākam komfortam

• Cietināts un rūdīts asmens sniedz tīru un 
kontrolētu griešanu

• Komplektā ir trīs maiņas asmeņi

• Rūdīta tērauda asmens ilgam mūžam
• Koka rokturis asmens nospriegojuma 

kontrolei
• Apaļš hromēts tērauda ietvars

0-15-106 15 tpi / 160 mm X 6 0076174000061
0-15-061 asmens X 4 3253560150617

FatMax® REĢIPŠA CAURUMU ZĀĢIS 

CAURUMU ZĀĢIS REĢIPSIM 

CAURUMU ZĀĢIS AR KOKA ROKTURI 

0-15-107 150 mm X 12 3253560151072
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LOKZĀĢIS FatMax® 5-IN-1

• Divi asmens stāvokļi: 90° un 45° leņķī
• Strādājot šaurās vietās loka priekšējā daļa 

ir noņemama un izmantojama kā caurumu/
mini zāģis

• Asmeni var piestiprināt loka priekšpusē 
zāģēšanai grūti pieejamās vietās

• Asmeņu glabātuve korpusā - koka un 
metāla darbiem

• Regulējams asmens nospriegojums līdz 
100kg 

0-20-108 300 mm - 3 3253560201081

FatMax® ZĀĢIS METĀLAM 

• Komplektā ir divu metālu asmens (24 zobi 
collā)

• Īkšķa atbalsts precizitātei
• Izturīgs alumīnija sakausējuma korpuss – 

gan viegls, gan stiprs
• Pielāgojams, ar īkšķi pagriežams 

nospriegojuma mehānisms roktura 
iekšpusē

• 150 kg nospriegojums
• 90° asmens un 45° lokanais asmens
• 5 collu griešanas iespēja
• Divu materiālu mīksts rokturis komfortam
• Atsperes nospriegojums sniedz 150 kg 

asmens nospriegojumu ērtākai lietošanai

1-20-531 300 mm - 2 3253561205316

ZĀĢIS METĀLAM INTENSĪVAM DARBAM 

• Divi asmens stāvokļi: 90° un 45° leņķī
• 80 kg patstāvīgs asmens nospriegojums  

– ātrākai griešanai
• Patentēta ātra asmens nomaiņa sistēma 

un svira, kas maina materiālam atbilstošo 
nospriegojumu

• Divu materiālu ergonomisks rāmis un 
rokturis ērtam satvērienam

• Viegla nospriegošanas iegaumēšana un 
pielāgošana izmantojot riteni pievilkšanai

1-20-110 300 mm - 2 3253561201103

ZĀĢIS METĀLAM AR ZEMU PROFILU 

• Īpaši veidotais rāmis ļauj lietotājiem 
darboties grūti pieejamās vietās

• Alumīnija karkass garantē lielu 
triecienizturību un vieglumu ērtai lietošanai 
ar vienu roku

• Divi asmens stāvokļi: 90° un 45° leņķī, 
nodrošina ātru un precīzu griešanu

• Vairāk kā 100 kg patstāvīgs asmens 
nospriegojums

• Patentēta ātra asmens nomaiņas sistēma 
ar precīzu nospriegojuma pielāgošanu 
dažādu materiālu griešanai

• Ergonomisks rokturis

1-20-001 300 mm / 460 g - 4 3253561200014

ZĀĢA/ASMENS pIELIETojUMS

ZobIŅI
18 TpI – plastikātiem un mīkstajam metālam

24 TpI – mīkstajam metālam un tēraudam

32 TpI – tērauda sijām un caurulēm

ZĀĢI METĀLAM 

3
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ZĀĢIS METĀLAM NO KOMPOZĪTMATERIĀLIEM 

• 12 collu nostiprināts asmens rāmis
• Pamatīgi nospriegots asmens taisnai un 

precīzai griešanai
• Ergonomisks, neslīdošs rokturis
• 4 collu dziļš griezums
• Slīps gals, lai piekļūtu šaurām, grūti 

aizsniedzamām vietām
• Rāmis izgatavots no triecienizturīga 

polimēra ar tērauda kodolu

• Dubult-T profila sijas rāmja konstrukcija
• Patentēts dizains
• Nav nepieciešama noregulēšana pie 

asmens maiņas
• Patstāvīgs 70 kg liels nospriegojums
• Ātra un vienkārša asmens nomaiņa
• Mazs svars un liela triecienizturība
• Divu materiālu mīksts rokturis komfortam

2-15-892 460 g - 6 3253562158925

ZĀĢIS METĀLAM 

• Izturīgs tērauda korpuss izturībai un ilgam 
mūžam

• Komplektā ar asmeni ātrai zāģēšanai
• Regulējams asmens četrās pozīcijās, kā 

horizontālai tā vertikālai zāģēšanai

• Asmens nospriegošanas mehānisms ļauj 
mainīt tā spriegumu plašam darbu klāstam

• Pie korpusa pieskrūvēts izturīgs plastikāta 
rokturis

• Arkveida korpuss izgatavots no lakota 
metāla taisnstūra formā

1-15-122 300 mm - 5 3253561151224

VAIRĀKU POZĪCIJU ZĀĢIS METĀLAM 

• Komplektā ar bimetāla asmeni
• Korpusu var izmantot arī asmeņu 

glabāšanai
• 8 zāģēšanas pozīcijas - maināmas 

nenoņemot asmeni 
• Spriegotāji priekšā un aizmugurē 

• Ērti pieejama spriegošanas svira ļauj ātri 
un stipri nospriegot asmeni

• Patentēta spriegošanas sistēma nodrošina 
taisnāku zāģēšanas malu 

• Ergonomisks un izturīgs alumīnija rokturis
• Izturīgs tērauda korpuss ērtai lietošanai un 

ilgam mūžam

1-15-120 300 mm - 5 3253561151200

ZĀĢIS METĀLAM AR TAISNO ROKTURI 

• Taisns rokturis vieglai zāģēšanai
• Pilnībā lakota tērauda arka ar 

taisnstūrveida korpusu
• Nospriegots ar tauriņveida skrūvi

• Asmens iestādāms 4 pozīcijās vertikālai  
un horizontālai griešanai

• Komplektā nāk standarta lokans LION 
asmens

1-15-123 300 mm - 5 3253561151231

JUNIOR ZĀĢIS METĀLAM 

• Liela arka vieglākam darbam
• Zāģim ir rokturī iestrādāta svira vieglai 

asmens nomaiņai
• Rūdīts tērauda asmens augstākai 

griešanas efektivitātei

• Liets rokturis – viegls un stiprs
• Stiprs kvadrātveida nelokāms cauruļveida 

karkass 

0-15-218 150 mm X 10 3253560152185
3-15-905 maiņas asmens X 10 3253563159051

LOKZĀĢIS FatMax® 5-IN-1

FatMax® ZĀĢIS METĀLAM 

ZĀĢIS METĀLAM INTENSĪVAM DARBAM 

ZĀĢIS METĀLAM AR ZEMU PROFILU 

3
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ZĀĢIS METĀLAM MINI 

• 35mm zāģēšanas kapacitāte 
• Asmens bloķētājs drošai zāģēšanai
• Ergonomisks rokturis
• Iespēja regulēt asmens garumu dod plašas 

izmantošanas iespējas

• Ļauj izmantot zāģēšanai arī asmens 
malējās daļas 

• Ideāli piemērots šaurām telpām ar 
ierobežotu pieejamību

0-20-807 300 mm X 6 3253560208073

BI-METAL LASER ASMENS METĀLAM 

• HSS rūdīts tērauda asmens ilgam mūžam
• Īpaši spēcīgs lokans asmens

• Piemērots visiem intensīvas zāģēšanas 
darbiem

1-15-557 18 tpi - 100 pcs - 1 3253561155574
1-15-558 24 tpi - 100 pcs - 1 3253561155581
2-15-558 24 tpi - 5 pcs X 10 3253562155580
1-15-559 32 tpi - 100 pcs - 1 3253561155598

RUBIS ASMENS METĀLAM 

• HSS molibdēna tērauda asmens 
nerūsējošajam tēraudam un instrumentu 
tēraudam

• Ciets asmens ilgai lietošanai

0-15-900 18, 24 i 32 tpi - 5 pcs X 10 3253560159009
0-15-906 24 tpi - 2 pcs X 1 3253560159061
1-15-906 32 tpi - 100 pcs - 1 3253561159060
2-15-906 24 tpi - 5 pcs X 10 3253562159069

LION ASMENS METĀLAM 

• Oglekļa tērauda lokanais asmens • Vispārējā pielietojuma 300 mm asmens

0-15-801 8, 10 i 12 tpi - 5 pcs X 10 3253560158019
0-15-842 24 tpi - 2 pcs X 1 3253560158422
1-15-842 24 tpi - 100 pcs - 10 3253561158421
2-15-842 24 tpi - 5 pcs X 10 3253562158420
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DYNAGRIP SLĪPZĀĢĒŠANAS IERĪCE 

• Precīzi izlieta metāla pamatne
• Īpaši rūdīts maināms asmens ar smalkiem 

universālajiem zobiņiem 
• Asmens nospriegošanas skrūve ērtai 

asmens nomaiņai un precīzam zāģējumam
• Ērta zāģējamā materiāla nofiksēšana 

izmantojot fiksatorus 
• Zāģēšanas leņķis maināms no 30 līdz 90 

grādiem 

• Regulējama garuma gradācija atkārtotiem 
zāģējumiem 

• Gumijas pārklājums rokturim 
• Gludas darbības zāģēšanas sistēma 
• Komplektā ietilpst viens asmens (560 mm), 

Dynagrip rokturis, un slīpzāģēšanas ierīce 
• Gluds un precīzs zāģējums 
• Metāla rāmis

1-20-800 560 mm - 2 3253561208003
1-20-809 asmens - 1 3253561208096

SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTE AR FIKSATORIEM 

• Nelieli nodalījumi korpusā fiksatoru un 
zīmuļu glabāšanai

• Patentēta fiksatoru sistēma ļauj droši 
nofiksēt zāģējamo priekšmetu vietā

• Iebūvēta zāģēšanas atdure pasargā kasti 
no bojājumiem 

• 90º, 45º un 22.5º leņķi, kā arī 45º sānu 
leņķis 

• Piepacelta pamatne drošai zāģēšanai
• Zāģējamo materiālu nostiprina mainot 

fiksatorus
• Pamatne ar caurumiem fiksatoru 

nostiprināšanai 
• Viengabala sakausējuma korpuss izturībai

1-20-112 310 x 170 x 110 mm - 6 3253561201127

SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTE AR ZĀĢI 

• Komplektā ar zāģi ar smalkiem zobiņiem
• Nelieli nodalījumi korpusā fiksatoru un 

zīmuļu glabāšanai
• Patentēta fiksatoru sistēma ļauj droši 

nofiksēt zāģējamo priekšmetu vietā
• Iebūvēta zāģēšanas atdure pasargā kasti 

no bojājumiem 

• 90º, 45º un 22.5º leņķi, kā arī 45º sānu 
leņķis 

• Piepacelta pamatne drošai zāģēšanai
• Zāģējamo materiālu nostiprina mainot 

fiksatorus
• Pamatne ar caurumiem fiksatoru 

nostiprināšanai 
• Viengabala sakausējuma korpuss izturībai 

1-20-600 480 x 170 x 110 mm - 6 3253561206009

SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTE 

• 90º, 45º un 22.5º leņķi, kā arī 45º sānu 
leņķis 

• Caurumi pamatnē nostiprināšanai pie 
darba galda

• Viengabala sakausējuma triecienizturīgs 
korpuss izturībai 

• Priekšējo daļu var aizāķēt aiz darba virsmas 
lai mazinātu kustēšanos zāģēšanas laikā

• Sagatavots urbuma caurums 
nostiprināšanai pie darba galda

• Aprīkota ar uzglabāšanas vietu zāģim

1-19-212 370 x 140 x 100 mm - 8 3253561192128

ZĀĢIS METĀLAM MINI 

BI-METAL LASER ASMENS METĀLAM 

RUBIS ASMENS METĀLAM 

LION ASMENS METĀLAM 
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SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTE AR ZĀĢI 

• Komplektā ar slīpzāģēšanas zāģi
• 90º, 45º un 22.5º leņķi, kā arī 45º sānu 

leņķis 
• Caurumi pamatnē nostiprināšanai pie 

darba galda
• Viengabala sakausējuma triecienizturīgs 

korpuss izturībai 

• Priekšējo daļu var aizāķēt aiz darba virsmas 
lai mazinātu kustēšanos zāģēšanas laikā

• Sagatavots urbuma caurums 
nostiprināšanai pie darba galda

• Aprīkota ar uzglabāšanas vietu zāģim 

1-19-800 zāģis 350 mm - 8 3253561198007

SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTE NO KOKA 

• Iedaļas zāģēšanai 45° un 90° leņķī • Apstrādāta, salīmēta un saskrūvēta 
dižskābarža kaste, kas ļauj zāģēt 45 grādu 
leņķī ar caurumu fiksatoram

1-19-190 250 x 62 mm - 2 3253561191909
1-19-191 300 x 62 mm - 2 3253561191916
1-19-192 350 x 76 mm - 2 3253561191923

LIELAS IETILPĪBAS SLĪPZĀĢĒŠANAS KASTE 

• Salīmēta un saskrūvēta lielas ietilpības 
dižskābarža kaste, kas ļauj zāģēt 45 grādu 
leņķī

1-19-194 350 x 122 mm - 2 3253561191947
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pAdoMI  
UN IETEIKUMI

pAdoMS 1 Nostipriniet materiālu droši ar skrūvspīļu 
palīdzību.

pAdoMS 2 Rūpīgi nospriegojiet asmeni zāģēšanai - pārāk 
viegls spriegojums veicinās asmens lūzšanu.

pAdoMS 3 Parūpējieties lai caurulēs neplūstu ūdens vai 
gāze.

pAdoMS 4 Zāģējot plānu metāla plāksni ir ieteicams to 
iestiprināt starp divām finiera plāksnēm.

pAdoMS 5 Izvēlieties asmeni, kas nodrošinās lai vismaz 
trīs zobi atrodas kontaktā ar zāģējamo virsmu zāģēšanas 
laikā.

pAdoMS 6 Zāģējiet zemā leņķī lai zāģējums būtu gluds un 
precīzs.

pAdoMS 7 Zāģēšanai caur metāla caurulēm nepieciešams 
zāģis ar vismaz 24 TPI. Zāģējiet līdz pārzāģējat tuvējo 
sienu, tad pagrieziet cauruli vai zāģi tā lai zāģētu cauri 
blakus sienai - tādā veidā iegūsiet gludāku un no vibrācijas 
brīvāku zāģēšanu.

pAdoMS 8 Zāģējot biezu stieni vai siju iezīmējiet 
zāģēšanas līniju visapkārt materiālam. Pēc tam veiciet 
zāģējumu no vienas puses līdz asmens dziļumam, tad 
pagrieziet zāģējamo materiālu un turpiniet zāģēšanu no 
pārējām pusēm līdz materiāls ir pārzāģēts.

pAdoMS 9 Nodrošiniet atbalstu zāģējamajam materiālam 
tiklīdz tuvojaties zāģēšanas beigām.

IETEIKUMS Nodrošiniet atbalstu trauslam plākšņu 
veida materiālam un izvēlieties asmeni, kas nodrošina 
lai vismaz 3 zobi ir kontaktā ar zāģējamo materiālu. Ja 
asmens pārlūzt zāģēšanas laikā, tad atsāciet zāģēšanu 
no citas malas lai biezākais asmens neiesprūstu 
griezumā. Izmantojiet jaunu asmeni zāģējot misiņu lai 
samazinātu asmens izslīdēšanas iespējamību.
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pAdoMI  
UN IETEIKUMI

Lai panāktu labu zāģēšanas rezultātu ieteicams attīstīt 
savas zāģēšanas iemaņas. Labam rezultātam vienmēr 
izvēlieties asu zāģi un nesteidzieties - stiega parasti 
veicina zāģa novirzīšanos no zāģēšanas ceļa.

pAdoMS 1 Labākam zāģēšanas rezultātam iezīmējiet 
līniju apkārt materiālam ar nezi nevis zīmuli.
pAdoMS 2 Vienmēr zāģējiet tajā materiāla pusē, 
kuru neplānojat pēc tam izmantot. Ja neesat droši par 
zāģējuma kvalitāti, atstājiet lieku materiāla daudzumu, 
ko pēc tam variet noņemt ar ēveles palīdzību.

pAdoMS 3 Novietojiet materiāla darba virsmu uz augšu 
lai skabargas viedotos uz otras puses, kas nebūs redzama. 
Tas ir īpaši svarīgi zāģējot finieri un apšuvuma dēļus.

pAdoMS 4 Sāciet zāģēšanu tālākajā no sevis pusē, 
aptuveni 30° leņķī pret zāģējamo materiālu. Izmantojiet 
brīvās rokas īkšķi vai koka klucīti lai no sāna atbastītu 
zāģi zāģēšanas laikā. Zāģējumu veiciet materiāla pusē, 
ko neplānojat izmantot. Pirmajai zāģēšanas kustībai 
jābūt vieglai lai izveidotu iegriezumu tālākai zāģēšanai.

pAdoMS 5 Tiklīdz zāģējums ir uzsākts turpiniet zāģēšanu 
lielākā leņķī - 45° līdz 60° pret zāģējamo materiālu.

pAdoMS 6 Lai noturētu zāģi taisni uz zāģēšanas 
līnijas, turiet zāģa rokturi ar trijiem pirkstiem un īkšķi 
ar rādītājpirkstu novietojiet katru savā roktura sānā lai 
uzturētu zāģi taisni.

pAdoMS 7 Uzturiet drošu un atbrīvotu satvērienu ap 
zāģa rokturi. Turiet plaukstu, elkoni un plecu vienā līnijā 
ar zāģa asmeni un zāģēšanas līniju. Vēlams arī turēt 
galvu un aci vienā līnijā ar zāģēšanas līniju.

pAdoMS 8 Izmantojiet pilnu zāģa garumu veicot 
vienmērīgus un nesasteigtus zāģējumus. Zāģēšanas 
ātrumu var palielināt nolaižot rokturi kad asmens ir 
pusceļā cauri materiālam. Paceliet rokturi vilkšanas 
kustības laikā.

pAdoMS 9 Ja asmens sāk novirzītiet no zāģēšanas 
līnijas, piebremzējiet un izlabojiet zāģēšanas virzienu lai 
lēnām atgrieztos uz pareizās zāģēšanas līnijas. Veiciet 
regulāras pārbaudes lai pārliecinātos, ka zāģēšanas līnija 
ir perpendikulāra materiāla augšpusē un apakšpusē.

pAdoMS 10 Tuvojoties zāģēšanas beigām skaņa, 
ko rada zāģis mainīsies, tādā veidā norādot, ka 
nepieciešams nofiksēt zāģējamo materiālu, kuru plānojat 
nozāģēt. Ja neizdarīsiet to laicīgi, materiāls var nolūzt, 
tādējādi sabojājot nepieciešamo materiālu.

IETEIKUMS Ja vēlaties pārzāģēt ļoti plānu 
materiālu, kas varētu salūzt zāģēšanas rezultātā, 
pamēģiniet iespiest zāģējamo uz lieka koka gabala, 
kas ir lielāks par zāģējamo materiālu. Tas dos 
atbaltu zāģim un nodrošinās gludu zāģējumu.
Jo lielāki ir zobi izvēlētajam zāģim, jo lielākā leņķī 
būtu ieteicams zāģēt. Ja izvēlaties zāģi ar 7 TPI, 
tad zāģēt būtu jāsāk 30° leņķī, pēc tām pārejot uz 
zāģēšanu starp 45° un 60° leņķi. Ja zāģim ir 11 
TPI, sāciet zāģēšanu 30° leņķī un pārejiet uz 45° 
leņķi. Zāģējot ar slīpzāģēšanas zāģi sāciet zāģēt 
leņķī, kas mazāks par 20° un kad zāģēšanas līnija 
ir visā materiāla garumā, turpiniet zāģēt gandrīz 
horizontālā leņķī. 




