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JAMSTVO

Varnost je testiral inštitut za eksperimente 
in testiranje (VPA) v Remscheidu. VPA se že 
več kot 50 let intenzivno ukvarja s testiranjem 
ročnega orodja.
Pečat GS je vodilni varnostni znak v Evropi in 
ga podeljuje VPA zlasti za ročno orodje.

KVALIFICIRAN CERTIFIKACIJSKI ZNAK 
CERTIFIKAT KONTROLNIH ORGANOV 

NAŠE VISOKE KAKOVOSTI

Tvoje delo ni za mehkužce. Zahteva prave moške.
Torej, zakaj bi moral delati s poceni otroškimi

igračami od bogve kje? Pozabi!
Kar potrebuješ, je pravo orodje, kot so zaščitna kladiva  

in gozdarska orodja iz podjetja HALDER.
Že daleč v preteklosti jih je za fante, kot si ti, iznašel  

Erwin Halder. Original. Za profesionalce. Udari!

Si profesionalec ali hišni mojster? Za doseganje 
odličnih rezultatov potrebuješ dvoje: ambicijo, 
da vedno opraviš vrhunsko delo in orodje, ki ti 
pomaga to doseči.

Že več kot 80 let so HALDERJEVA zaščitna 
kladiva in gozdarska orodja znana po 
domiselnih rešitvah in materialih vrhunske 
kakovosti, izdelanih v Nemčiji.

Ni čudno, da so danes naši izdelki 
nepogrešljivi po celotnem svetu na številnih 
področjih in v privatni uporabi.

PRAVI MOŽJE POTREBUJEJO 

PRAVO
ORODJE

Upravni odbor za gozdarjenje in gozdarske 
aktivnosti (KWF) podeli pečat odobritve po 
obsežnih praktičnih preizkusih. Uporabniki so 
torej lahko prepričani, da so gozdarska orodja 
HALDER visokokakovostni izdelki za varno 
delo.



www.halder.com  /  76  /  www.halder.com

ZGODOVINA / LOKACIJE

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

USTANOVITEV
PODJETJA 
Erwin Halder, začne se  
proizvodnja zaščitnega 
kladiva SIMPLEX.

GRADNJA
Prvi proizvodni obrat

Začetek proizvodnje  
orodij in vpenjal.

WERNER 
HALDER

prevzame vodenje.

Razvoj in distribucija ta-
koimenovanega HALDER 
modularnega vpenjalnega 

sistema

PREHOD
Vodenje podjetja  

prevzame Stefan Halder

Ustanovitev podjetja  
v ZDA.

GRADNJA
Centrala podjetja v mestu Bronnen.

Začetek proizvodnje standardnih elementov.

Zgodnja faza formiranja nacionalnih  
in internacionalnih zastopstev.

PROIZVODNJA 
Prvih neodbojnih kladiv  

z oznako SUPERCRAFT.

Razmah mreže zastopstev  
in prva udeležba na  

mednarodnih sejmih.

PRVI RAČUNALNIŠKI 
SISTEM

za podporo pisarniškega poslovanja.

Ustanovitev prodružnice v sosednjem 
mestu Laupheim

Uvedba računalniško podprtega razvoja 
(CAD) vključena CAM.

ZDRUŽITEV 
na glavni lokaciji v mestu Bronnen s postavitvijo novega 
objekta za proizvodnjo in logistiko.

Ustanovitev podružnic v SIoveniji in Koreji.

NOVO-
GRADNJA

logističnega centra.

Ustanovitev podjetij  
na Japonskem in v Franciji.

"Potem ga bom izdelal pač sam," si je mislil 
Erwin Halder, ko podjetje, kjer je bil zaposlen 
ob koncu leta 1930, njegove iznajdbe ni želelo 
uporabiti. S tem ko je postal samostojen, se je 
začel globalni uspeh zaščitnega kladiva 
SIMPLEX. Princip je bil in je še danes tako prep-
rost in domiseln: z enostavno izmenljivimi
udarnimi vložki različnih trdot se kladivo lahko
prilagodi obdelovanemu materialu.

Prednost je, da lahko obdelovanec obravna-
vamo nežnejše in natančneje, prav tako pa so 
sklepi delavca manj obremenjeni. Z leti se je 
paleta izdelkov nenehno širila. Ob zaščitnem 
kladivu SIMPLEX v mnogo variantah obsega 
današnji program med drugim neodbojna kla-
diva znamke "SUPERCRAFT" kakor tudi orodja 
za gozdno gospodarstvo - skupaj pribl. 350 
artiklov.

BISTROUMNO:
IZNAJDBA JE
PREVZELA SVET

 podružnica HALDER
 zastopništvo HALDER

PREVZEM 
proizvajalca kladiv  

Joh. Hermann Picard 
GmbH & Co. KG  

v Wuppertalu  
in preimenovanje v novo  

ustanovljeni Picard GmbH.

ŠIRITEV 
Logistični center okoli 3200m²
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PODJETJE

Ko je leta 1938 Erwin Halder, nemški izumitelj 
in inženir, v svoji mali delavnici začel proizvajati 
zaščitna kladiva SIMPLEX, si ni mogel niti misliti, 
da bo njegovo podjetje nekoč zaposlovalo več 
kot 200 ljudi po vsem svetu v štirih proizvodnih 
področjih.Poleg zaščitnih kladiv in gozdarskih 
orodij proizvaja in trži podjetje HALDER tudi 
visoko kvalitetne standardne komponente, 
vpenjalne sisteme in komponente za letalski 
promet. Kar se ni spremenilo, je lokacija podjetja 
v Achstetten-Bronnen-u v južni Nemčiji. Iz 
majhne delavnice je zraslo veličastno podjetje s 
pisarnami in proizvodnimi obrati, ki so predmet 
nenehnega širjenja in modernizacije. Podjetje je 
še danes v družinski lasti in ga vodi Stefan Halder, 
ki predstavlja že tretjo generacijo.Kot doslej si 
ustanovitelj podjetja prizadeva kupcem v industriji 
zagotoviti izdelke in servis najvišje kakovosti in 
zanesljivosti.

Oba vodilna proizvajalca kladiv HALDER in PICARD 

delujeta na tržišču z združeno strategijo in z enim 

lastnikom. Osnovni produkt, s katerim sta oba začela, je 

kladivo. Danes je HALDER vodilni na trgu zaščitnih kladiv, 

PICARD pa kleparskih kladiv.

Obe podjetji sta družinski z dolgo tradicijo. Še več, 

produktna portfelja dveh premijskih blagovnih znamk 

se perfektno dopolnjujeta. HALDER in PICARD danes 

kombinirano ponujata najcelovitejši nabor visoko 

kakovostnih udarnih orodij na svetu.

GERMAN 

HAMMER
COMPETENCE

www.halder.com  /  9

ZAJAMČENO:
IZDELANO V NEMČIJI



1. DEL
POPOLNO ZAŠČITNO KLADIVO 

ZA VAŠE DELO
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Zahteve pri urejanju okolja so zahtevne in 
raznolike. Pogoji so pogosto zahtevni in 

težki. Zato je pomembno, da se vedno lahko 
zanesete na orodje. Naša zaščitna kladiva so 
bila razvita prav za takšne naloge. Robusten, 

zanesljiv in prilagodljiv. Točno to kar

GRADBENIŠTVO / VRTNARSTVO 
/ UREJANJE OKOLJA

potrebujete vsak dan.

RESNIČNI 
ORIGINALI 

GRADBENIŠTVO / VRTNARSTVO / UREJANJE OKOLJA
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3137.060 60 150 405 950

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3113.060 60 150 405 850

Celotna serija, 2. del, strani 133/13414  /  www.halder.com

TPE-srednji: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3137.

TPE-mehki: trdota  

TPE-srednji: trdota  

EH 3113.

Polaganje lomljivih plošč je občutljiva zadeva. 
Plošča se prehitro zlomi, kar ne samo poveča 
stroške, ampak tudi porablja nepotreben čas. 
HALDER ponuja rešitev s svojim zaščitnim 
kladivom SIMPLEX z izjemno lahkim 
aluminijastim ohišjem, s katerim je mogoče  
meriti moč udarca in ciljno uporabiti. Premer 
kladiva 60 mm ponuja veliko udarno površino 
kljub zmanjšani teži kladiva. Izbirate lahko 
med vložki z različnimi udarnimi trdotami: 
TPE-mehki (modra, mehka), TPE-srednji (siva, 
srednje trda) in superplastika (bela, za večji 
učinek). Vsi trije vložki so neabrazivni in ne 
puščajo nobenih neželenih črnih lis!

POLAGANJE LOMLJIVIH 
PLOŠČ 

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov TPE-mehki (moder, mehki, ne-

abraziven) / TPE-srednji (siv, srednje trd, 

neabraziven)

 → Majhna teža za nadzorovane udarce

 → Ne pušča črnih lis gume

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov TPE-srednji (siv, srednje trd, 

neabraziven) / superplastika (bel, srednje 

trd, zelo odporen)

 → Majhna teža za nadzorovane udarce

 → Velike udarne površine kljub zmanjšani teži

 POLAGANJE LOMLJIVIH PLOŠČ

GRADBENIŠTVO / VRTNARSTVO / UREJANJE OKOLJAGRADBENIŠTVO / VRTNARSTVO / UREJANJE OKOLJA
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.050 50 135 370 1.105

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.260 60 150 405 1.540

3027.282 (zelo kratek) 80 175 325 2.800

Celotna serija, 2. del, strani 131/14516  /  www.halder.com

Zadeva je jasna: ali se borite s poceni 
gumijastim kladivom in jih nenehno kupujete 
ali zgrabite zaščitno kladivo SIMPLEX. 
Kdor je to enkrat poskusil, zanj ni poti 
nazaj. Zaščitno kladivo Simplex bočno ne 
poskakuje, omogoča natančne udarce, 
odlično rokovanje, zahvaljujoč ergonomsko 
oblikovanemu ročaju, prihrani stroške, saj 
je vse komponente mogoče naknadno 
zamenjati. Visokokakovostni črni gumijasti 
vložek je izjemno odporen proti obrabi, bel 
superplastični vložek omogoča še večjo 
udarno silo. Absolutno najbolj prodajani so  
Ø 60 mm in Ø 80 mm, če nimate ali 
potrebujete toliko moči, lahko uporabite  
Ø 50 mm. Da bi lahko hitreje in lažje prijeli 
zaščitno kladivo, HALDER ponuja različice  
Ø 60 mm in Ø 80 mm z oporo! Izjemno  
kratek ročaj pri različici Ø 80 mm preprečuje, 
da bi konec ročaja udaril ob tla.

TLAKOVANJE

EH 3027.

EH 3027.

V ohišje tega kladiva je vgrajen poseben udarni vložek z oporo. 

Kompozitna guma z vložek z nogico: 

trdota  

Superplastika: trdota  

Kompozitna guma: trdota  

Superplastika: trdota  

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov kompozitne gume (črn, srednje trd, 

dobro dušenje, brez vonja, z nizko obrabo) / 

superplastika (bel, srednje trd, zelo 

odporen)

 → Bistveno lažji od izvedbe Ø 60 mm

 → Brez bočnega poskakovanja

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov kompozitne gume z oporo (črn, 

srednje trd, dobro dušenje, brez vonja, z 

nizko obrabo) / superplastika (bel, srednje 

trd, zelo odporen)

 → HALDER-najbolj prodajan z oporo

 → Posebej kratek ročaj (Ø 80 mm)

TLAKOVANJE

www.halder.com  /  17
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.100 100 200 1.000 5.350

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.261 60 150 780 1.900

3027.281 80 175 800 3.220

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.280 80 175 490 3.000

Celotna serija, 2. del, strani 141/145/146

Pri polaganju robnikov in L-robnikov se 
uporabljajo težka kladiva SIMPLEX, ki 
omogočajo delo stoje. Vsako od njih je 
opremljeno z visokokakovostnim črnim 
gumijastim vložkom in belim superplastičnim 
vložkom za še večji učinek. Izbirate lahko med 
tremi različicami: Ø 80 mm s skupno dolžino 
800 mm, Ø 100 mm s skupno dolžino  
1.000 mm in Ø 60 mm s skupno dolžino 
780 mm. Različice Ø 60 mm in Ø 80 mm 
vsebujejo gumijasti vložek z nogico, ki 
omogoča, da kladivo stoji pokonci in ga 
lahko vzamemo brez sklanjanja. Alternativno 
lahko delate s SIMPLEX Ø 80 mm s kratkim 
ročajem.

POLAGANJE ROBNIKOV, 
POLAGANJE 
L-ROBNIKOV

Kompozitna guma: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3027.

Kompozitna guma z oporo: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3027.

POLAGANJE ROBNIKOV, POLAGANJE L-ROBNIKOV

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov kompozitne gume z oporo (črni, 

srednje trd, dobro dušenje, brez vonja, z 

nizko obrabo) / superplastika (bel, srednje 

trd, zelo odporen)

 → Hrbtu prijazno delo zaradi opore

 → Izjemno vzdržljiv in prilagodljiv

 → Težko kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov kompozitne gume z oporo (črn, 

srednje trd, dobro dušenje, brez vonja, z 

nizko obrabo) / superplastika (bel, srednje 

trd, zelo odporen)

 → Z dolgim ročajem in oporo

 → Za hrbtu prijazno delo

 → Težko kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

kompozitne gume (črni, srednje trd,  

dobro dušenje, brez vonja, z nizko obrabo) / 

superplastika (bel, srednje trd, zelo 

odporen)

 → Zelo stabilen ročaj iz hikorija, dolg zaščitni 

rokav za ročaj

 → Visoka udarna moč

EH 3027.

Kompozitna guma z oporo: trdota  

Superplastika: trdota  
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3013.060 60 150 405 1.420

3013.080 80 175 490 2.760

Celotna serija, 2. del, stran 130

Na svetlih materialh, kot so naravni kamni, so 
sledi črne gume zelo moteče. Zato HALDER 
ponuja neabrazivne vložke: ponuja sivi vložek 
TPE-srednji – ima podobne udarne lastnosti 
kot črni gumijasti vložek, bistveno mehkejši 
je modri TPE-mehki vložek. Pri uporabi teh 
udarnih vložkov se boste zagotovo izognili 
nepotrebnemu čiščenju in pogovorom s 
stranko! Izvedba se pogosto uporablja skupaj 
s Ø 60 mm (1.420 g skupne teže) in Ø 80 mm 
(2.760 g skupne teže).

TPE-mehki: trdota  

TPE-srednji: trdota  

EH 3013.

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov TPE-mehki (modri, mehki, neabra-

ziven) / TPE-srednji (sivi, srednje trd, neab-

raziven)

 → Ne pušča črmih sledi gume

 → Ø 80 mm na voljo tudi z zelo kratkim 

ročajem

POLAGANJE NARAVNEGA KAMNA,  
ZIDARSKA DELA / POSTAVLJANJE STOPNIC
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POLAGANJE NARAVNEGA 
KAMNA, ZIDARSKA DELA / 
POSTAVLJANJE STOPNIC



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.0S5 100 175 1.000 5.000

3366.0S6 100 205 1.000 6.500

22  /  www.halder.com Celotna serija, 2. del, stran 186

Pri rahljanju betonskih opažev pogosto 
pomagajo le močni udarci, vendar se opaž ne 
sme poškodovati. Tu pridejo v poštev kladiva 
HALDER, ki opažev ne ščitijo le s svojimi vložki 
iz posebnega najlona. So bistveno tišja od 
jeklenih kladiv, in ker so neodbojna, so  tudi 
nežna do sklepov. Kladiva s premerom  
100 mm in težo 5 in 6, 5 kg so idealna.

GRADNJA OPAŽEV
POZOR: ni primeren za uporabo v industrijski proizvodnji ali katerem koli drugem  
občutljivem okolju! Brez pregrad med jeklenimi granulami in udarnimi vložki!

Najlon: trdota  

EH 3366.

 → Neodbojno kladivo z ročajem iz hikorija 

 → Preprečite poškodbe opažev

 → Nežen do sklepov, nizek hrup

GRADNJA OPAŽEV
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3688.001 200 140 40 1.065

Celotna serija, 2. del, stran 189

Udarna podlaga HALDER je praktičen, 
dolgotrajen pripomoček in precej robustnejši 
od preprostega kosa lesa, saj je izdelana iz 
odporne posebne plastike. S pomočjo udarne 
podloge lahko ustvarimo celo prehode, zbije-
mo podkonstrukcijo in zaščitimo površine pred 
poškodbami.

EH 3688.

UDARI: 
TO JE TO!

EH 3688.

 → Izdelana iz trpežne, dolgotrajne posebne 

plastike

 → Za izravnavo višinskih razlik / oblikovanje 

enakomernih prehodov

IZRAVNAVA VIŠINSKIH RAZLIK / IZRAVNAVA PODLAG

IZRAVNAVA VIŠINSKIH 
RAZLIK / IZRAVNAVA 

PODLAG

Posebna plastika: trdota  
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3113.040 40 115 325 345

Celotna serija, 2. del, stran 133

Pri polaganju ploščic je potrebna pazljiva 
uporaba zaščitnega kladiva. Zaščitno kladivo 
SIMPLEX Ø 40 mm z aluminijastim ohišjem 
omogoča potrebno občutljivost zaradi svoje 
majhne teže 345 g. Modri, TPE-mehki vložek 
je najboljši za občutljivo delo. Če potrebujete 
malo več udarca, lahko udarite s sivim,  
TPE-srednji vložkom. Oba vložka sta 
neabrazivna in ne puščata neželenih sledi  
na ploščicah!

POLAGANJE PLOŠČIC TPE-mehki: trdota  

TPE-srednji: trdota  

EH 3113.

POLAGANJE PLOŠČIC

EH 3113.

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov TPE-mehki (moder, mehki, ne-

abraziven) / TPE-srednji (sivi, srednje trd, 

neabraziven)

 → Dodatna lahkotnost za občutljivo delo

 → Ne pušča odrgnin črne gume
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Dolžina x Širina
Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3380.045 35 x 45 140 310 920

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3013.050 50 135 370 1.060

Celotna serija, 2. del, strani 130/171

TPE-mehki: trdota  

TPE-srednji: trdota  

EH 3013.

EH 3380.
Pri suhi gradnji je pomembno, da pozicionirate 
tramove, okenske police itd., ne da bi jih 
poškodovali ali za seboj pustili neželene 
odrgnine gume. Tukaj pridejo v poštev zaščitna 
kladiva SIMPLEX z neabrazivnimi udarnimi 
vložki: sivi vložek TPE-srednji nudi podobne 
udarne lastnosti kot črni gumijasti vložek. 
Močno oblazinjen, modri TPE-mehki vložek za 
občutljivo delo je bistveno mehkejši. Pogosto 
se uporablja različica s Ø 50 mm (skupna teža 
1.060 g). Zaščitno kladivo SECURAL s srednje 
trdimi vložki in težo 920 g je na voljo za močne, 
a nežne udarce.

SUHA GRADNJA
SUHA GRADNJA

EH 3380.

Poliuretan: trdota  

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov TPE-mehki (moder, mehki, neabra-

ziven) / TPE-srednji (siv, srednje trd, neab-

raziven)

 → Za nežno pozicioniranje v vidnem polju

 → Ne pušča odrgnin črne gume

 → Zaščitno neodbojno kladivo SECURAL 

s pravokotnimi poliuretanskimi vložki 

 → Specialist za vogale in robove

 → Visoka udarna moč
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.060 60 145 360 1.705

3366.070 70 150 370 2.215

Celotna serija, 2. del, stran 160

ZABIJANJE PALIC /  
KOVINSKIH PILOTOV

 

ZABIJANJE PALIC / KOVINSKIH PILOTOV

Najlon: trdota  

EH 3366.

Nič več bolečih mišic in nevarnosti poškodb 
zaradi kovinskih drobcev! Z neodbojnimi 
zaščitnimi kladivi SUPERCRAFT je mogoče 
varno in nežno zabiti kovinske palice in pilote. 
Celotna udarna sila se prenese tako, da 
je potrebnih le nekaj udarcev. V primerjavi 
z macolo je SUPERCRAFT z robustnim 
najlonskim vložkom tudi bistveno tišji. Idealni 
sta različici Ø 60 mm in Ø 70 mm s težo  
1.705 g in 2.215 g,

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT  

z ročajem iz hikorija

 → Preprečuje nevarnost poškodb zaradi 

kovinskih drobcev

 → Nežen do sklepov, nizek hrup
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VZDRŽEVANJE / POPRAVILA
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Vzdrževanje in popravila so lahko zelo različna. 
Od montaže ali demontaže zobnikov in blokov 
motorja do menjave koles, do lahkih del, kot je 

nežno odstranjevanje plastičnih oblog so

VZDRŽEVANJE / POPRAVILA

kladivom HALDER vsa obvladljiva. 
Obvladovanje izzivov.

S 
PRAVIM 



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3026.040 40 115 325   640

3026.050 50 135 370 1.130

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3968.040 40 107 325 510

3968.050 50 115 340 940

Celotna serija, 2. del, strani 131/154

V vseh okoliščinah se je treba izogibati 
udarcem kovine ob kovino, saj je nevarnost 
poškodb zaradi drobcev zelo velika.  
Zato je za vzdrževanje in popravila 
priporočljivo uporabljati mehka kladiva. 
HALDER ponuja svoj začetni model 
BASEPLEX z rdečimi vložki iz celuloznega 
acetata in belimi, še odpornejšimi najlonskimi 
vložki. Če potrebujete več fleksibilnosti, lahko 
uporabite SIMPLEX s kompozitno gumo (črn, 
srednje trd, blažilen) / plastika (rdeč, trd).  
Zelo pogosto se uporabljajo Ø 40 mm in  
Ø 50 mm. 

VZDRŽEVANJE / POPRAVILA

LAHKA 
DO SREDNJE TEŽKA 

OPRAVILA

LAHKA DO SREDNJE TEŽKA OPRAVILA

VZDRŽEVANJE / POPRAVILA

EH 3026.

EH 3968.

Kompozitna guma: trdota  

Plastika: trdota  

Celulozni acetat: trdota  

Najlon: trdota  

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX, v kombinaciji 

vložkov kompozitne gume (črn, srednje trd, 

dobro dušenje, brez vonja, nizka obraba) / 

plastike (rdeč, trd,odporen na olje in 

maščobo)

 → Zelo prilagodljiv za uporabo

 → Halderjev najbolj prodajan model.

 → Preprečuje nevarnost poškodb zaradi 

kovinskih drobcev

 → Zaščitno kladivo BASEPLEX, v kombinaciji 

vložkov celuloznega acetata (rdeč, trd, 

odporen na olje in maščobo) / najlona (bel, 

odporen na obrabo)

 → Osnovno ohišje iz visokokakovostnega 

tlačno litega cinka z zaščito ročaja

 → Začetni model preizkušen, kakovost 

HALDER
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3377.050 50 120 315 1.150

3377.060 60 145 325 1.750

3377.070 70 150 335 2.250

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.050 50 120 365   990

3366.060 60 145 360 1.705

3366.070 70 150 370 2.215
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TEŽKA
OPRAVILA

TEŽKA OPRAVILA

EH 3377.

Najlon: trdota  

Najlon: trdota  

EH 3366.

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERKRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Udarni vložki iz posebnega najlona z 

največjo trdnostjo

 → Nizka raven hrupa, nežna do sklepov, 

prenos visoke udarne sile

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

s cevnim jeklenim ročajem

 → Nezlomljiv cevni jekleni ročaj, nedrseč 

gumijast ročaj

 → Popolnoma robotsko varjen

S pomočjo zaščitnih neodbojnih kladiv 
SUPERCRAFT podjetja HALDER lahko 
z močnim udarcem opravite težka opravila, 
ne da bi morali uporabiti jeklena kladiva. 
Na primer, sestavljanje menjalnikov in blokov 
motorja se lahko izvede na način, ki je nežen 
za spoje. Različice Ø 50 mm do Ø 70 mm 
nudijo potrebno lastno težo za te dejavnosti in 
so na udarce opremljene z visoko odpornimi 
vložki iz posebnega najlona. Za ročaj lahko 
izbirate med zelo stabilnim lesenim ročajem 
(hikorij) in nelomljivim cevnim jeklenim ročajem 
z nedrsečim gumijastim ročajem.
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3399.050 50 120 353 1.040

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3749.040 40 115 325 1.195

Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3408.012 12 170 130

Celotna serija, 2. del, strani 135/164/16738  /  www.halder.com

SEKTOR MOTORNIH VOZIL / GOSPODARSKIH VOZIL

Popravila v delavnicah so raznolika. S svojo 
serijo SIMPLEX HALDER obravnava te različne 
naloge: Kombinacija bakra / mehke kovine 
omogoča polne udarce z različnimi trdotami 
udarcev. To na primer pomeni, da je mogoče 
zataknjene zglobe spoja zrahljati v tesnem 
prostoru. Če pogosto delate z mastnimi 
rokami, uporabite zaščitno neodbojno  kladivo 
SUPERCRAFT s 3-komponentnim ročajem, 
katerega nedrseča gumijasta prevleka 
preprečuje, da bi kladivo zdrsnilo iz vaše roke. 
Prebijalo z najlonskimi vložki je na voljo kot 
praktičen pomočnik!

SEKTOR MOTORNIH  
VOZIL / GOSPODAR-

SKIH VOZIL

EH 3399.

EH 3749.

Najlon: trdota  

Baker: trdota   

Mehka kovina: trdota  

EH 3408.

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

s 3-komponentnim ročajem

 → Nezlomljiv, nedrseč 3-komponentni ročaj z 

jedrom iz steklenih vlaken

 → Zamenljivi vložki iz posebnega najlona

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov baker (trd) / mehka kovina (srebrne 

barve, trd, neobčutljiv na vročino)

 → Nadomešča klasična bakrena in svinčena 

kladiva v samo enem izdelku

 → Povečan udarec zaradi ojačanega ohišja iz 

tempranega litega železa

 → Prebijalo

 → Z zamenljivimi vložki iz posebnega najlona

 → Za nežno namestitev in odstranjevanje puš 

in krogličnih ležajev

Najlon: trdota  
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3379.060 60 120 315 1.300

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.081 80 200   880 4.410
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SPROŠČANJE BLOKIRANIH KOLES 

HALDER s svojim popolnoma oplaščenim 
zaščitnim neodbojnim kladivom BLACKCRAFT 
ponuja rešitev za zataknjena kolesa. S tem 
kladivom je mogoče nežno in brez prask 
odstraniti tudi aluminijasta platišča. Zaradi 
velike teže glave, kratkega ročaja in polnjenja 
glave kladiva z jeklenim granulatom, je mogoče 
ustvariti polni udarec na kratki razdalji. Za 
kolesa tovornjakov je običajno potrebna večja 
moč. Tu pride v poštev težko neodbojno 
kladivo SUPERCRAFT z najlonskimi vložki in 
skupno težo 4.410 g.

SPROŠČANJE 
BLOKIRANIH KOLES 

EH 3379.

Najlon: trdota  

EH 3366.

 → Zaščitno neodbojno kladivo BLACKCRAFT 

s cevnim jeklenim ročajem

 → Popolnoma oplaščen v poliuretan

 → Nežno rahljanje platišč brez prask

 → Težko neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Omogoča zelo težka a za sklepe nežne 

udarce

 → Ergonomsko oblikovan, zelo stabilen ročaj 

iz hikorija
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TESARSKA DELA
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Kladivo za vse? Ne obstaja. Če svoje delo 
jemljete resno, potem ne obstaja. Ker je 

pomembno, ali morate uporabiti veliko sile, da 
zrahljate star okvir vrat, ali morate nežno udariti, 

ko delate na dragocenem kosu pohištva. Zato 
ima HALDER različna mehka kladiva, ki jih je 

mogoče natančno konfigurirati

TESARSKA DELA

dela, ki se pojavljajo v mizarstvu.

ZA 
VSA 



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3117.051 50 110 330 430

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3017.051 50 110 330 680

Celotna serija, 2. del, stran 149

TESARSKA DELA

OBDELAVA LAŽJIH OBČUTLJIVIH  
OBDELOVANCEV / DELO S FURNIRJEM / MONTAŽA POHIŠTVA 

TESARSKA DELA

OBDELAVA LAŽJIH 
OBČUTLJIVIH 

OBDELOVANCEV / DELO 
S FURNIRJEM / MONTAŽA 

POHIŠTVA
EH 3117.

TPE-mehki: trdota  
Superplastika: trdota  

TPE-mehki: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3017.

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov s TPE-mehki (moder, mehki, ne-

abraziven) / superplastika (bel, srednje trd, 

zelo odporen)

 → Omogoča montažo / furniranje brez kladiva

 → Izstopajoči vložki preprečujejo praske na 

obdelovancu

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov s TPE-mehki (moder, mehki, brez 

odrgnin) / superplastika (bel, srednje trd, 

zelo odporen)

 → Izstopajoči vložki preprečujejo praske na 

obdelovancu

 → Posebej lahko 

Z zaščitnimi kladivi HALDER so mizarska 
dela veliko manj zapletena: ni več potrebe 
po vmesnem lesu, na primer pri sestavljanju 
omar ali furniranju. Ustrezni obdelovanec 
lahko udarite neposredno z zaščitnimi vložki. 
Modri, TPE-mehki vložek v kombinaciji z 
belim, nekoliko tršim superplastičnim vložkom 
je idealen za to. Zaradi izstopajočih vložkov 
v razmerju 50:40 so praske na obdelovancu 
praktično nemogoče. Če želite moč določiti 
sami, lahko izberete različico z lahkim 
aluminijastim ohišjem. 
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.040 40 115 355 715

3366.060 60 145 360 1.705

Dolžina x Širina
Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3380.045 35 x 45 140 310 920

Celotna serija, 2. del, strani 160/171

TESARSKA DELA

NEODBOJNA DELA / DOLBLENJE

TESARSKA DELA

NEODBOJNA DELA / 
DOLBLENJE

Najlon: trdota  

EH 3366.

EH 3380.

Poliuretan: trdota  

Za večje premike (npr. dolblenje), lahko 
uporabite zaščitna neodbojna kladiva. Zelo 
priljubljeno je zaščitno kladivo SUPERCRAFT 
z ročajem iz hikorija in najlonskimi vložki v 
velikostih Ø 40 mm in Ø 60 mm. Zaščitno 
kladivo SECURAL s svojimi maksimalnimi 
blažilnimi lastnostmi, z rumenimi, srednje 
trdimi, oglatimi poliuretanskimi vložki, je še 
posebej nežno do sklepov.

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Nežno do sklepov, za močne udarce

 → S trdimi vložki iz posebnega najlona

 → Zaščitno kladivo kladivo SECURAL s  

pravokotnimi vložki iz poliuretana 

 → Velika udarna sila, maksimalna absorpcija 

povratnega udarca

 → Sklepom prijazna alternativa za tolčenje
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STEKLARSTVO / OKENSKE KONSTRUKCIJE
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STEKLARSTVO / OKENSKE 
KONSTRUKCIJE

Naj gre za zasteklitev ali vgradnjo oken  
in steklenih vrat, s kladivi HALDER  

poskrbite, da se

in da na obdelovancih ne ostanejo praske.

NIČ NE 
ZLOMI



Dolžina x Širina
Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3380.140 30 x 40 117 325 680

Celotna serija, 2. del, stran 171

STEKLARSTVO / OKENSKE KONSTRUKCIJE

ZASTEKLJEVANJE / MONTAŽA ALUMINIJASTIH IN PLASTIČNIH LETEV

STEKLARSTVO / OKENSKE KONSTRUKCIJE

Za varno zasteklitev HALDER ponuja posebno 
zaščitno kladivo z izstopajočimi vložki. Z 
neodbojnim kladivom SECURAL (680 g) 
zaradi njegovih oglatih vložkov, zlahka pridete 
v vogale. Ti srednje trdi, rumeni poliuretanski 
vložki ne puščajo nobenih sledi. Aluminijaste 
letve je mogoče polagati nežno, ne da bi 
ogrozili steklo ali popraskali letev. S posebno 
oblikovanim koncem ročaja je mogoče 
enostavno vstavljati gumijasta tesnila različnih 
velikosti. Glede na uporabo konice ročaja, 
dobite ozko ali zelo široko površino.

EH 3380.

Poliuretan: trdota  

 → Zaščitno neodbojno kladivo SECURAL s 

pravokotnimi vložki iz poliuretana 

 → Pravokotni, izstopajoči vložki za varno 

polaganje palice

 → Poseben konec ročaja za stiskanje gumija-

stih tesnil
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ZASTEKLJEVANJE /  
MONTAŽA  

ALUMINIJASTIH IN 
PLASTIČNIH LETEV



TESARSTVO / KROVSTVO

TESARSTVO / KROVSTVO 

Od zaščitnega kladiva SIMPLEX do težkega 
kladiva SIMPLEX do magnetnih držal, pri 

HALDER-ju najdete vse, kar vam bo olajšalo 
delo.

Ne glede na to, ali morate postaviti strešno 
konstrukcijo, postaviti tramove ali pritrditi parne 
pregrade, široka paleta izdelkov ponuja za vsako 

vašo uporabo

PRAVO 
 ORODJE.
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.080 80 175 490 2.770

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.100 100 200 1.000 5.350

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.070 70 150 370 2.215

Celotna serija, 2. del, strani 131/141/160

TESARSTVO / KROVSTVO

POSTAVLJANJE STREŠNE KONSTRUKCIJE / POZICIONIRANJE TRAMOV

TESARSTVO / KROVSTVO

Kompozitna guma:: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3027.

Kompozitna guma:: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3027.

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov kompozitne gume (črn, srednje trd, 

dobro dušenje, brez vonja, z nizko obrabo) / 

superplastika (bel, srednje trd, zelo 

odporen)

 → Visoka fleksibilnost zaradi udarnih vložkov 

različnih trdot

 → Visokokakovosten, ergonomsko oblikovan 

lesen ročaj, ki duši vibracije

 → Težko kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov kompozitne gume (črn, srednje trd, 

dobro dušenje, brez vonja, z nizko obrabo) /  

superplastika (bel, srednje trd, zelo 

odporen)

 → Zelo stabilen ročaj iz hikorija, dolg zaščitni 

rokav za ročaj

 → Visoka udarna sila

EH 3366.

Najlon: trdota  

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Nežno do sklepov, za močne udarce

 → S trdimi vložki iz posebnega najlona

Pri pozicioniranju tramov se pogosto 
uporabljajo zaščitna kladiva SIMPLEX s 
kombinacijo kompozitne gume / superplastike 
v Ø 80 mm ali kot težko kladivo z dolgim 
ročajem iz hikorija. Kdor želi delati brez 
odboja, lahko uporablja zaščitna kladiva 
SUPERCRAFT.
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POSTAVLJANJE STREŠNE 
KONSTRUKCIJE / 
POZICIONIRANJE  

TRAMOV



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3013.080 80 175 490 2.760

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.107 100 210 1.000 7.050

Celotna serija, 2. del, strani 130/165

POSTAVLJANJE 
MONTAŽNIH STEN 

 

POSTAVLJANJE MONTAŽNIH STEN 

TPE-mehki: trdota  

TPE-srednji: trdota  

EH 3013.

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov s TPE-mehki (moder, mehki, ne-

abraziven) / TPE-srednji (siv, srednje trd, 

neabraziven)

 → Za nežno pozicioniranje brez odtisov,  

vdolbin ali drugih poškodb.

 → Za seboj ne pušča sledi gume

 → Težko neodbojno kladivo SUPERCRAFT  

z ročajem iz hikorija

 → Omogoča zelo močne, a za sklepe nežne 

udarce

 → Ergonomsko oblikovan, zelo stabilen ročaj 

iz hikorija

Najlon: trdota  

EH 3366.
Zaščitno kladivo SIMPLEX Ø 80 mm  
(2.760 g) z vložki TPE-mehki (mehki ) / TPE-
srednji (srednje trdi), je še posebej primerno 
za nastavljanje in pozicioniranje posameznih 
elementov pri gradnji montažnih hiš. Ti vložki 
niso samo brez odrgnin, temveč se tudi 
izogibajo povzročanju sledov, nenavadnim ali 
drugim poškodbam. Če želite premikati veliko 
mase, lahko uporabite 7 kg težko neodbojno 
kladivo SUPERCRAFT s premerom 100 mm. 
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TESARSTVO / KROVSTVO TESARSTVO / KROVSTVO



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.040 40 115 355 715

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3117.050 50 135 370 645

Celotna serija, 2. del, strani 133/160

DOLBLENJE

DOLBLENJE Najlon: trdota  

EH 3366.

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Nežno do sklepov, za močne udarce

 → Ščiti dleto

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov TPE-mehki (moder, mehki, 

neabraziven) / superplastika (bel, srednje 

trd, zelo odporen)

 → Zaradi majhne teže ga je enostavno voditi 

in z njim rokovati

 → Visoka prilagodljivost zaradi različnih 

udarnih vložkov

EH 3117.

TPE-mehki: trdota  

Superplastika: trdota  

Delo z dletom je zelo enostavno ob 
uporabi zaščitnega neodbojnega kladiva 
SUPERCRAFT Ø 40 mm (715 g). Udarna sila 
se v celoti prenese na dleto, pri čemer so 
sklepi in dleto zaščiteni. Če imate raje večjo 
udarno površino, lahko uporabite zaščitno 
kladivo SIMPLEX, Ø 50 mm. Dleto lahko 
udarite s superplastično stranjo, občutljivo 
obdelavo lesa pa lahko izvedete tudi z mehko 
stranjo TPE-mehki. S samo 645 g, zaradi 
aluminijastega ohišja, je to kladivo enostavno 
voditi.

www.halder.com  /  5958  /  www.halder.com

TESARSTVO / KROVSTVO TESARSTVO / KROVSTVO



Št. izdelka Barva [mm] [mm] [g]

3688.003 črna 75/70/55 100 250

Celotna serija, 2. del, stran 18860  /  www.halder.com

PRITRJEVANJE PARNIH 
PREGRAD

PRITRJEVANJE PARNIH PREGRAD

Ko odpihne veter – boj proti sunkom vetra pri 
pritrditvi folij je lahko zelo moteč. HALDER 
rešuje to težavo s svojimi močnimi, prenosnimi 
magnetnimi držali, s pomočjo katerih je mogo-
če preprosto pritrditi parne pregrade.

EH 3688.

 → Plastično magnetno držalo s šestimi 

magneti iz neodima

 → Visoka sila držanja, gumirana kontaktna 

vršina

 → Zelo prilagodljivo, prenosno
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VODOVODNA DELA
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VODOVODNA DELA

v točno takšni konfiguraciji, ki je optimalna za 
vašo uporabo. Visokokakovostna izdelava in 

nežno do vaših sklepov in obdelovanca.

Seveda je razlika, ali delate nežno s 
prirobnicami ali delate na cevovodih, kjer so 

potrebni močni udarci. 
Pri HALDER-ju dobite vse, od majhnega 
BASEPLEX-a do kombiniranega kladiva 

FERROPLEX

TOČNO 
KLADIVO 



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.225 25 113 305 325

3366.230 30 117 330 460

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3118.030 30 90 295 200

3118.040 40 115 325 380

Celotna serija, 2. del, strani 134/161

VODOVODNA DELA

ROBLJENJE IN 
UPOGIBANJE 

ROBLJENJE IN UPOGIBANJE

VODOVODNA DELA

Majhna zaščitna kladiva Ø 25 mm in 30 mm 
se uporabljajo za obdelavo pločevine in 
oblikovanje obrob. Posebno priljubljena so 
naša zaščitna kladiva SUPERCRAFT z ročajem 
iz hikorija, ki omogočajo neodbojna dela in 
natančne udarce. V primerjavi s standardno 
serijo ima ta serija na eni strani zaobljen udarni 
vložek, katerega radij omogoča optimalno 
delo na žlebovih. Preprečuje poškodbe ali 
celo trganje materiala. Če želite udarno silo 
dozirati ciljno in izkoristiti različne trdote, 
lahko uporabite zaščitno kladivo SIMPLEX 
s kombinacijo vložkov TPE-mehki (moder, 
mehki, neabraziven) / najlon (bel, trd).

Najlon: trdota  

EH 3366.

TPE-mehki: trdota  

Najlon: trdota  

EH 3118.

 → Zaščitna neodbojna kladiva SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Zaobljeni vložki so nameščeni na eni strani

 → Preprečuje poškodbe, sledi in trganje 

pločevine

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov TPE-mehki (moder, mehki, neabra-

ziven) / najlon (bel, trd, zelo odporen) brez 

lomljenja tudi pri temperaturah pod ničlo, 

odporen na olje in maščobo)

 → Zelo prilagodljiv zaradi udarnih vložkov 

različnih trdot

 → Nizka teža
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3968.030 30  95 280 360

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3677.030 30 104 290 600

Celotna serija, 2. del, strani 154/173

VODOVODNA DELA

INŠTALACIJSKA DELA

VODOVODNA DELA

Vsakdo, ki ima v kovčku za orodje dostop 
do zaščitnega kladiva HALDER, je 
opremljen za vse primere. Cevovode ali 
podobno je mogoče tako nežno spojiti. 
Iz ponudbe HALDER priporočamo bodisi 
osnovno kladivo BASEPLEX bodisi 
kombinirano kladivo FERROPLEX s 
premerom 30 mm, ki združuje prednosti 
jeklenega kladiva s prednostmi zaščitnega 
kladiva. 

INŠTALACIJSKA 
DELA

Najlon: trdota  

Celulozni acetat: trdota  

Najlon: trdota  

EH 3968.

EH 3677.

 → Kombinirano kladivo FERROPLEX

 → Kombinirano kladivo 2 v 1 (jekleno kladivo 

plus zaščitno kladivo)

 → Nezlomljiv cevni jekleni ročaj, nedrseč 

gumijast ročaj

 → Zaščitno kladivo BASEPLEX, v kombinaciji 

vložkov celuloznega acetata (rdeč, trd, 

odporen na olje in maščobo) / najlon (bel, 

odporen na obrabo)

 → Osnovno ohišje iz visokokakovostnega 

tlačno litega cinka z zaščito ročaja

 → Začetni model preizkušen, kakovost 

HALDER
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KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA
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KOVINSKO PREDELOVALNA 
INDUSTRIJA 

konfigurirate.

Pozicioniranje obdelovancev, rahljanje
 prirobnic, prilagajanje cevovodov, poravnavanje 

okvirjev, odpiranje kalupov - zaščitna kladiva 
HALDER so tako raznolika kot aplikacije v 
kovinsko predelovalni industriji. SIMPLEX, 
SUPERCRAFT ali SECURAL so imena naših 

zaščitnih kladiv, ki jih lahko

POSAMEZNO
ZA VAŠE POTREBE



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3377.040 40 115 305 805

3377.050 50 120 315 1.150

3377.060 60 145 325 1.750

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.107 100 210 1.000 7.050

Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3408.030 30 155 470

3408.040 40 160 785

Celotna serija, 2. del, strani 162/165/167

KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

POZICIONIRANJE / SPAJANJE OBDELOVANCEV

KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

Za pozicioniranje obdelovancev v pripravi se 
zelo pogosto uporabljajo zaščitna neodbojna 
kladiva SUPERCRAFT s s trdimi najlonskimi 
vložki in nedrsečimi gumijastimi ročaji. Udarce s 
SUPERCRAFT-om je mogoče natančno dozirati, 
so tudi nežni do sklepov in tihi. Najpogostejši so 
Ø 40 mm do Ø 60 mm. Za večje obdelovance so 
na voljo težka kladiva SUPERCRAFT. Če želite 
udariti zelo natančno, so na voljo tolkači, kjer 
glavo kladiva držite neposredno v roki, ročaj pa 
odpade.

POZICIONIRANJE /  
SPAJANJE 

OBDELOVANCEV  → SUPZaščitno neodbojno kladivo  

SUPERCRAFT s cevnim jeklenim ročajem

 → Nezlomljiv cevni jekleni ročaj, nedrseč 

gumijast držaj

 → Najlonski vložki lahko prenesejo udarce na 

jeklene robove

 → Težko neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Za zelo močne udarce, ki so nežni za 

sklepe

 → Ergonomsko oblikovan, zelo stabilen  

ročaj iz hikorija 

 → Neodbojni tolkači

 → Omogoča natančno, precizno odmerjanje 

udarcev

 → Z zamenljivimi vložki iz posebnega najlona

EH 3377.

Najlon: trdota  

Najlon: trdota  

EH 3366.

EH 3408.

Najlon: trdota  
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3748.040 40 115 325 1.150

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.107 100 210 1.000 7.050

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3377.060 60 145 325 1.750

Celotna serija, 2. del, strani 135/162/165

KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

PORAVNAVANJE / IZDELAVA NAPRAV 

KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

Zaščitno kladivo SIMPLEX s kombinacijo 
bakrenih / najlonskih vložkov je na voljo 
za rahljanje prirobnic med vzdrževalnimi 
deli in nastavljanje cevovodov pri montaži 
vijačnih zvez. To omogoča močne udarce 
brez povzročanja škode. Naša zaščitna 
neodbojna kladiva SUPERCRAFT, prijazna 
do sklepov, se uporabljajo za poravnavo 
ohišij in prilagajanju opor in zaplat pri delu v 
žlebovih. Zelo priljubljene so velikosti Ø 40 mm 
do Ø 60 mm s cevnim jeklenim ročajem in 
nedrsečim gumijastim držajem. Pri premikanju 
in podpiranju okvirjev ter demontaži prirobnic 
v cevovodih v velikih sistemih je potrebna 
realna moč. Naša zaščitna neodbojna kladiva 
SUPERCRAFT so zanesljivo na vaši strani.

PORAVNAVANJE / 
IZDELAVA NAPRAV 

EH 3748.

Najlon: trdota  

Baker: trdota   

 → Težko neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Za zelo močne udarce, ki so nežni za 

sklepe

 → Ergonomsko oblikovan, zelo stabilen  

ročaj iz hikorija 

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

baker (trdo) / najlon (belo, trdo, zelo 

odporno na obrabo, brez lomljenja tudi pri 

temperaturah pod ničlo, odporno na olje in 

maščobo)

 → Bakreni vložek omogoča največji učinek

 → Velika teža glave zaradi ojačanega ohišja

Najlon: trdota  

EH 3366.

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

s cevnim jeklenim ročajem

 → Nezlomljiv cevni jekleni ročaj, nedrseč 

gumijast ročaj

 → Najlonski vložki lahko prenesejo udarce na 

jeklene robove

EH 3377.

Najlon: trdota  
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3089.050 50 135 370 1.265

3089.060 60 150 405 1.730

Celotna serija, 2. del, stran 13274  /  www.halder.com

KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

MONTAŽA OHIŠJA / IZDELAVA KALUPOV

KOVINSKO PREDELOVALNA INDUSTRIJA

Pri odpiranju kalupov za vlivanje v pesek med 
izdelavo litih delov ali odbijanju preostale opor-
nice se uporablja naše zaščitno kladivo  
SIMPLEX s kombinacijo najlona / mehke 
kovine. To tudi vzdrži visoke temperature in 
omogoča nežno obdelavo kalupov za ulivanje.

MONTAŽA OHIŠJA / 
IZDELAVA KALUPOV 

EH 3089.

Najlon: trdota  

Mehka kovina: trdota  

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombina-

ciji najlona (belo, trdo, zelo odporno na 

obrabo, brez lomljenja, odporno na olje in 

maščobo) / mehke kovine (srebrne barve, 

trdo, neobčutljivo na toploto)

 → Omogoča visoke udarne sile brez poškodb

 → Vroče oblike je mogoče obdelati tudi z 

najlonsko stranjo
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KMETIJSTVO / GOZDARSTVO

www.halder.com  /  7776  /  www.halder.com

KMETIJSTVO / GOZDARSTVO

  Navdušuje s svojo visoko kakovostno izdelavo, 
velikim številom oblikovnih variant in zagotavlja 

enostavno in neutrujajoče delo za sklepe.

Zabijanje kolov, cepljenje iglavcev, listavcev,  
metrskega ali drobnega lesa, delo z zagozdo, 

kontrola dreves – delo v kmetijstvu in gozdarstvu je 
raznoliko in pogosto naporno. Dobro je,

DA IMA HALDER 
PRAVO ORODJE  
ZA VSAKO OD TEH OPRAVIL



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3008.160 60 65 900 4.100

Celotna serija, 2. del, stran 177

KMETIJSTVO / GOZDARSTVO

CEPLJENJE METRSKIH DRV, DELO Z ZAGOZDO

KMETIJSTVO / GOZDARSTVO

Cepilno kladivo SIMPLEX je idealna izbira 
za cepljenje metrskih drv. Kovani cepilni 
vložek zagotavlja izjemno dober cepilni 
učinek zaradi svojega reverzibilnega 
nosa. To podpira skupna teža 4.100 g 
in dodatno podprta visoka zgornja teža. 
Zaradi najlonskega vložka na nasprotni 
strani lahko delo z zagozdo izvajate varno 
in nežno, ne da bi potrebovali drugo 
orodje! 

CEPLJENJE METRSKIH 
DRV, DELO Z ZAGOZDO

EH 3008.

Najlon: trdota  

 → Cepilno kladivo SIMPLEX

 → Ekstremni učinek cepljenja zaradi zakrivlje-

nega nosu in težnosti na vrhu

 → Najlonski vložek z nizko obrabo za varno 

zabijanje klinov / stebričkov
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3008.750 50 100 765 2.700

Celotna serija, 2. del, stran 179

CEPLJENJE LESA IGLAVCEV, DELO Z ZAGOZDO

Cepilne sekire SIMPLEX iz HALDER-ja 
združujejo dve orodji v eno, sekiro za 
cepljenje in zaščitno kladivo. Ozko rezilo 
sekire, vgrajeno v ta model, je idealno za 
cepljenje mehkega lesa. Najlonski vložek 
na nasprotni strani omogoča varno in 
nežno delo z zagozdo.

CEPLJENJE LESA 
IGLAVCEV, DELO 

Z ZAGOZDO

EH 3008.

Najlon: trdota  

 → Cepilna sekira SIMPLEX tanke oblike 

 → Ozko rezilo sekire je idealno za cepljenje 

mehkega lesa

 → Najlonski vložek z nizko obrabo za varno 

zabijanje klinov / stebričkov
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KMETIJSTVO / GOZDARSTVO KMETIJSTVO / GOZDARSTVO



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3008.751 50 100 765 2.840

Celotna serija, 2. del, stran 179

CEPLJENJE TRDEGA LESA, DELO Z ZAGOZDO

Cepilne sekire SIMPLEX iz HALDER-ja 
združujejo dve orodji v eno, sekiro za cepljenje 
in zaščitno kladivo. Rezilo sekire, ki je vgrajeno 
v ta model, je zaradi optimiziranih klinastih 
reber idealno za cepljenje trdega lesa listavcev. 
Ti povečajo učinek cepljenja in preprečijo 
zagozditev v lesu. Najlonski vložek na nasprotni 
strani omogoča varno in nežno delo z zagozdo.

CEPLJENJE  
TRDEGA LESA, DELO  

Z ZAGOZDO

EH 3008.

Najlon: trdota  

 → Cepilna sekira SIMPLEX s klinastimi rebri

 → Rezilo sekire s klinastimi rebri je idealno za 

cepljenje lesa listavcev / trdega lesa

 → Najlonski vložek z nizko obrabo za varno 

zabijanje zagozd / stebričkov
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Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3555.375 90 370 1.000

Celotna serija, 2. del, stran 18484  /  www.halder.com

CEPLJENJE MANJŠIH POLEN / TRSK

Ta 1.000-gramska jeklena sekira z usnjenim 
ročajem je popolnoma uravnotežena. Ne 
samo da je prava paša za oči, z njo je cepanje 
manjših polen in trsk zelo zabavno. Kot 
nalašč za vse, ki se želite počastiti ali iščete 
kakovostno darilo. 

CEPLJENJE MANJŠIH 
POLEN / TRSK 

EH 3555.

 → Sekirica 

 → Robustna jeklena konstrukcija iz posebne-

ga toplotno obdelanega jekla

 → Nedrseč usnjen ročaj se prilagaja obliki 

roke
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.060 60 145 360 1.705

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.0S6 100 205 1.000 6.500

Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3556.260 50 260 3.100

Celotna serija, 2. del, strani 160/185/186

DELO Z ZAGOZDO

Če veliko delate z zagozdami, uporabite 
zaščitna neodbojna kladiva z odpornimi 
najlonskimi vložki. Tako zaščitna kladiva 
SUPERCRAFT kot kladiva HALDER so 
opremljena s temi vložki, ki lahko prenesejo 
tudi temperature pod ničlo. Visoka udarna 
moč, hkrati pa zaščita za sklepe in sluh, je 
prava korist za uporabnika! Največji rezultati 
so doseženi v povezavi z masivno rotacijsko 
jekleno cepilno zagozdo HALDER, ki zaradi 
vrtenja za 20° zagotavlja visok cepilni učinek.

DELO Z  
ZAGOZDO

Najlon: trdota  

EH 3366.

Najlon: trdota  

EH 3366.

EH 3556.

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Varno zabijanje kovinskih zagozd (brez 

nevarnosti drobcev)

 → Previdno zabijanje aluminijastih in plastič-

nih zagozd

 → Neodbojno kladivo z ročajem iz hikorija

 → Varno zabijanje kovinskih zagozd (brez 

nevarnosti drobcev)

 → Zelo odporni na obrabo, zamenljivi, 

nelomljivi, ploski vložki iz posebnega 

najlona

 → Rotacijska cepilna zagozda

 → Trden, kovan, z visokim učinkom cepljenja 

zaradi zasuka za 20°

 → Nagnjeni utori preprečujejo povratno pomi-

kanje, tudi v zmrznjenem lesu
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POZOR: 
Ni primeren za uporabo v industrijski proizvodnji ali katerem koli drugem občutljivem 
okolju! Brez pregrade med jeklenimi granulami in udarnimi vložki!

KMETIJSTVO / GOZDARSTVO KMETIJSTVO / GOZDARSTVO



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3007.125 125 215 1.040 7.700

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.0S6 100 205 1.000 6.500

Celotna serija, 2. del, strani 137/18688  /  www.halder.com

IZDELAVA OGRAJ

Leseni stebrički se zlomijo, če jih zabijamo 
z jeklenimi kladivi ali zaščitnimi kladivi 
s premajhnim premerom glave. Zato 
HALDER ponuja težko kladivo SIMPLEX 
s superplastičnimi vložki in izjemno velikim 
Ø 125 mm. Neodbojna kladiva zagotavljajo  
večjo udarno moč, njihovi popolnoma ravni  
najlonski vložki pa zagotavljajo tudi, da  
se piloti ne trgajo.

IZDELAVA 
OGRAJ

EH 3007.

Superplastika: trdota  

Najlon: trdota  

EH 3366.

 → Težko kladivo SIMPLEX s superplastičnimi 

vložki na obeh straneh (bel, srednje trd, 

zelo odporen)

 → Prevelike udarne površine preprečujejo 

cepljenje stebričkov

 → Velika teža glave omogoča visoko  

udarno moč

 → Neodbojno kladivo z ročajem iz hikorija

 → Zelo velika udarna moč

 → Popolnoma ploski najlonski vložki 

preprečujejo cepitev stebričkov
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POZOR: 
Ni primeren za uporabo v industrijski proizvodnji ali katerem koli drugem občutljivem 
okolju! Brez pregrade med jeklenimi granulami in udarnimi vložki!

KMETIJSTVO / GOZDARSTVO KMETIJSTVO / GOZDARSTVO



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3127.040 40 115 325 375

www.halder.com  /  91Celotna serija, 2. del, stran 133

KONTROLA DREVES

KONTROLA 
DREVES

Kompozitna guma: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3127.

Za kontrolo dreves HALDER ponuja zaščitno 
kladivo z aluminijastim ohišjem Ø 40 mm, 
ki tehta le 375 g in je lažje vodljivo. Različni 
trdi udarni vložki iz gume in superplastike 
zagotavljajo potrebno prožnost.

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov kompozitne gume (črno, srednje 

trdo, dobro dušenje, brez vonja, z nizko 

obrabo) / superplastika (belo, srednje trdo, 

zelo odporno)

 → Zaradi majhne teže je preprosto lažje 

vodljivo

 → Visoka fleksibilnost zahvaljujoč različnim 

stopnjam trdote vložkov
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TAPETNIŠTVO / SEDLARSTVO

TAPETNIŠTVO / SEDLARSTVO

za vas!

Izzivi pri tapetništvu in sedlarstvu so različni – 
od nežnega udarjanja po oblazinjenem pohištvu 
do močnega luknjanja. Dobro je vedeti, da ima 

HALDER za vsako uporabo

TISTO PRAVO
KLADIVO 
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.225 25 113 305 325

Celotna serija, 2. del, stran 16194  /  www.halder.com

TAPETNIŠTVO / SEDLARSTVO

ZABIJANJE OKRASNIH ŽEBLJEV / RAVNANJE OKRASNIH ŠIVOV

TAPETNIŠTVO / SEDLARSTVO

Zaščitno kladivo HALDER SUPERCRAFT s  
Ø 25 mm je idealno za hitro in nežno zabijanje 
okrasnih žebljev. V primerjavi s standardno 
serijo ima ta serija na eni strani zaobljen udarni 
vložek. Odtisi in poškodbe so preteklost. 
Okrasne šive je mogoče močno udariti po 
površini, ne da bi pri tem pustili trajne sledi.

ZABIJANJE OKRASNIH 
ŽEBLJEV / RAVNANJE 

OKRASNIH ŠIVOV

Najlon: trdota  

EH 3366.

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Vsebuje en ploščat in en zaobljen vložek

 → Preprečuje poškodbe in odtise
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.040 40 115 355 715

3366.050 50 120 365 990

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3377.140 40 115 305 805

3377.150 50 120 315 1.150

Celotna serija, 2. del, strani 160/163

Pri zabijanju zakovic je pomembna natančnost 
udarca. Za to so zanesljivi pomočniki naša 
zaščitna kladiva SUPERCRAFT s Ø 40 mm 
in Ø 50 mm z ročajem iz hikorija ali cevastim 
jeklenim ročajem in nedrsečim gumijastim 
držalom, odvisno od vaših želja. Kdor je kdaj 
delal z našim SUPERCRAFT-om, ne bo več 
želel pogrešati večje udarne moči.

Najlon: trdota  

EH 3366.

Najlon: trdota  

EH 3377.

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

z ročajem iz hikorija

 → Nizka raven hrupa, nežna do sklepov, 

prenaša visoko udarno silo

 → Ergonomsko oblikovan, zelo stabilen ročaj 

iz hikorija 

 → Zaščitno neodbojno kladivo SUPERCRAFT 

s cevnim jeklenim ročajem in rumeno-

fluorescentnim prašnim premazom

 → Nizka raven hrupa, nežna do sklepov, prena-

ša visoko udarno silo

 → Nezlomljiv cevni jekleni ročaj, nedrseč gumi-

jast držaj

PREBIJANJE LUKENJ, 
VSTAVLJANJE  

ZAKOVIC / SPONK

PREBIJANJE LUKENJ, VSTAVLJANJE ZAKOVIC / SPONK
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TAPETNIŠTVO / SEDLARSTVO TAPETNIŠTVO / SEDLARSTVO



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3117.051 50 110 330 430

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3017.051 50 110 330 680

Celotna serija, 2. del, stran 149

ODSTRANJEVANJE Z OBLAZINJENEGA POHIŠTVA / SPROŠČANJE SPONK

Zaščitno kladivo HALDER SIMPLEX je zaradi 
svojih dveh različnih udarnih vložkov prav 
vsestransko. Z belo stranjo lahko sponke 
enostavno sprostite s pomočjo snemalnega 
vzvoda. Z modro stranjo lahko kline ali 
moznike nežno odbijete, ne da bi pri tem kaj 
poškodovali. Domišljija omogoča neomejeno 
uporabo. Majhna skupna teža aluminijastega 
ohišja le 430 g pomeni, da je delo zagotovo 
manj utrujajoče. Če potrebujete več udarne 
sile, priporočamo različico z ohišjem iz 
tempranega litega železa (680 g).

ODSTRANJEVANJE 
Z OBLAZINJENEGA 

POHIŠTVA /  
SPROŠČANJE SPONK

EH 3117.

TPE-mehki: trdota  

Superplastika: trdota  

TPE-mehki: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3017.

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov TPE-mehki (modri, mehki, neabra-

ziven) / superplastika (bel, srednje trd, zelo 

odporen)

 → Bela stran za snemanje sponk s pomočjo 

snemalnega vzvoda

 → Modra stran za odbijanje klinov ali moznikov

 → Zaščitno kladivo SIMPLEX v kombinaciji 

vložkov TPE-mehki (moder, mehki, neabra-

ziven) / superplastika (bel, srednje trd, zelo 

odporen)

 → Izstopajoči vložki preprečujejo praske na 

obdelovancu

 → Nizka teža
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POLAGANJE TALNIH OBLOG
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POLAGANJE TALNIH OBLOG

zahtevam posameznega poklica – kot je naš 
SECURAL.

Za vas kot za tla je dobro vse, kar vam olajša 
delo.  Zato pri HALDER-ju oblikujemo zaščitna 

kladiva, 

KI SO INDIVIDUALNO
PRILAGOJENA 



Dolžina x Širina
Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3380.040 30 x 40 117 300 680

Celotna serija, 2. del, stran 171

POLAGANJE TALNIH OBLOG

POLAGANJE PARKETA / LAMINATA

POLAGANJE TALNIH OBLOG

Zaščitno kladivo SECURAL je pravi specialist 
za vogale in robove zaradi svojih pravokotnih, 
rahlo izstopajočih vložkov. Polnilo jeklenega 
granulata v glavi kladiva zagotavlja polne, 
močne udarce brez odboja kljub nizki 
skupni teži 680 g. Boleče kite in komolci so 
preteklost. Kladivo za polaganje parketa in 
laminata je zato nepogrešljiv spremljevalec 
vsakega polagalca talnih oblog!

POLAGANJE PARKETA /
LAMINATA 

EH 3380.

Poliuretan: trdota  

 → Zaščitno neodbojno kladivo SECURAL s 

pravokotnimi vložki iz poliuretana 

 → Zelo visoka udarna sila kljub mali teži

 → Izjemno nežen do sklepov
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2. DEL
INFORMACIJE O IZDELKU
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SIMPLEX – PRINCIP

ENOSTAVNO PAMETNO:

SIMPLEX
PRINCIP

SIMPLEX – PRINCIP

Vsi obrabni deli se lahko kadar koli 
enostavno nadomestijo.

Zamenljivi udarni vložki različnih 
trdot omogočajo individualno 
prilagoditev obdelovancu.

Litoželezno ohišje, poboljšano 
litoželezno ohišje ali iz aluminija.

Visokokakovostni ročaji iz lesa ali 
steklenih vlaken.
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MOŽNE
KOMBINACIJE

UDARNI VLOŽKI GOZDARSKA
ORODJA
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Velikost Moment privijanja (Nm)
(Pri različnih vrednostih se uporabi vedno višja.) PV

O
H

IŠ
JE

 IZ
 J

E
K

LE
N

E
 L

IT
IN

E
Z

 L
E

S
E

N
IM

 D
R

Ž
A

JE
M

30 15 15 15 15 15 15 17 — — — 5

40 25 25 25 25 25 25 40 — — — 6

50 30 30 30 30 30 30 50 — — — 8

60 40 40 40 40 40 40 75 — — — 8

80 50 50 50 50 — 50 100 — — — 10

100 — 175 — 175 — — — — — — 14

125 — — — 175 — — — — — — 14

160
Cepilno kladivo — — — — — 160 — — 160 — 14

750/751
Cepilna kladiva — — — — — 65 — — — 65 8
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50 60 60 60 60 60 60 70 — — — 8

60 60 60 60 60 60 60 80 — — — 10

80 90 90 90 90 — 90 160 — — — 14

Pri zamenjavi vložkov, prosim preverite moment privijanja.
Za zaščitna kladiva SIMPLEX iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne nadomestne dele podjetja HALDER.
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ZA ZAŠČITNA KLADIVA SIMPLEX, KLJUČAVNIČARSKA KLADIVA
IN GOZDARSKA ORODJA

SESTAVITE SI 
SVOJ
SIMPLEX

Od mehkega do zelo trdega - osem udarnih vložkov iz visokokakovostnih 
materialov s pravo stopnjo trdote za vsako nalogo.

Različna ohišja so primerna za najrazličnejše uporabe: lahka aluminijasta ohišja 
za delo na občutljivih obdelovancih ali ohišja iz tempranega litega železa za 
popoln udarec.

Očitno je: ustrezen ročaj se udobno prilega roki, ne glede na to, kako drobni ali 
močni so udarci.

UDARNI VLOŽKI

OHIŠJE

ROČAJI

NAVODILA ZA MONTAŽOSIMPLEX – PRINCIP
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Št. izdelka [mm] [g]

3203.030 30 22

3203.040 40 45

3203.050 50 85

3203.060 60 140

3203.080 80 350

Št. izdelka [mm] [g]

3202.030 30 30

3202.040 40 65

3202.050 50 125

3202.060 60 205

3202.080 80 430

3202.100 100 600

Št. izdelka [mm] [g]

3201.030 30 23

3201.040 40 47

3201.050 50 90

3201.060 60 135

3201.080 80 365

Ohišje stran 115 / nadomestni vijaki stran 116-117 / ročaji stran 119 / navodila za montažo stran 109 www.halder.com  /  111

SIMPLEX – UDARNI VLOŽKI

Udarni vložek SIMPLEX TPE-srednji je termoplastični elastomer in je s trdoto približno 90 po 
Shoru A srednje trd udarni vložek (primerljivo s trdoto gumijastih kompozitnih vložkov serije 3202). 
V primerjavi z običajnim gumijastim kladivom, ta sivi vložek ne pušča nobene nezaželene črne 
odrgnine.  

Uporaba: Za občutljive materiale, vrtnarjenje/urejanje okolja, polaganje naravnega kamna, 
suha gradnja, montaža pohištva, polaganje ploščic/plošč, tlakovanje, zidarska dela/postavljanje 
stopnic, konstrukcija oken/vrat, mizarstvo

S trdoto približno 95 po Shoru A je vložek kompozitne gume SIMPLEX srednje trd udarni vložek. 
Ta črni vložek je zelo trpežen, dobro duši in je brez vonja ter traja večkrat dlje kot običajno gumi-
jasto kladivo.  

Uporaba: Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, postavljanje robnikov, postavljanje zidov/stopnic, 
izdelava ograj, odrov, šotorska gradnja, gradnja montažnih hiš, mizarstvo, vzdrževanje/popravila

trdota  

trdota  

TPE-SREDNJI

KOMPOZITNA GUMA

trdota  

Vložek SIMPLEX TPE-mehki je termoplastični elastomer in je s trdoto približno 65 po Shoru A 
najmehkejši vložek v seriji SIMPLEX. Ta modri udarni vložek ima močan blažilni učinek in je zato 
idealno primeren za občutljiva dela. V primerjavi z običajnim gumijastim kladivom ne pušča nobe-
ne nezaželene črne odrgnine. 

Uporaba: Za zelo občutljive materiale, vrtnarjenje/urejanje okolja, polaganje ploščic/plošč, 
polaganje naravnega kamna, montaža pohištva, suha gradnja, konstrukcijo oken/vrat, mizarstvo

TPE-MEHKI

UDARNI VLOŽKI

SIMPLEX – UDARNI VLOŽKI

110  /  www.halder.com

 → TPE-SREDNJE
srednje trd / brez obrabe 
trdota  

 → KOMPOZITNA GUMA
srednje trd / dobro dušenje  
brez vonja / majhna obraba
trdota  

 → TPE-MEHKO
mehek / brez obrabe
trdota  

Največja prilagodljivost zahvaljujoč 
osmim različnim udarnim vložkom. 

 → SUPERPLASTIKA
srednje trd / zelo obstojen
majhna obraba
trdota  

 → NAJLON
trd / zelo odporen na obrabo
se ne kruši / obstojen na olja in maščobe 
trdota  

 → PLASTIKA
trd / obstojen na olja in maščobe
trdota  

 → MEHKA KOVINA
trd / obstojen na vročino
trdota  

 → BAKER
s plastičnim nastavkom / trd
trdota  

VLOŽKI
PREGLED 



Št. izdelka [mm] [g]

3804.030 30 145

3804.040 40 325

Št. izdelka [mm] [g]

3209.030 30 55

3209.040 40 120

3209.050 50 250

3209.060 60 405

3209.080 80 855

Št. izdelka [mm] [g]

3208.030 30 26

3208.040 40 65

3208.050 50 120

3208.060 60 195

3208.080 80 405

Št. izdelka [mm] [g]

3207.030 30 22

3207.040 40 50

3207.050 50 100

3207.060 60 160

3207.080 80 325

3207.100 100 450

3207.125 125 735

3207.141 140 860

Št. izdelka [mm] [g]

3206.030 30 25

3206.040 40 60

3206.050 50 115

3206.060 60 190

Ohišje stran 115 / nadomestni vijaki stran 116-117 / ročaji stran 119 / navodila za montažo stran 109 Ohišje stran 115 / nadomestni vijaki stran 116-117 / ročaji stran 119 / navodila za montažo stran 109 www.halder.com  /  113112  /  www.halder.com

trdota  

trdota  

BAKER

MEHKA KOVINA

UDARNI VLOŽKIUDARNI VLOŽKI

SIMPLEX – UDARNI VLOŽKI

Najlonski udarni vložek SIMPLEX je srednje trd vložek s trdoto približno 73 po Shoru D. Ta beli 
poliamidni vložek ponuja izjemne udarne lastnosti in zagotavlja maksimalno trdnost in vzdržljivost. 
Narejen je iz ekstrudiranega, izjemno homogenega materiala. V primerjavi z vložki iz brizgane 
plastike je precej odpornejši proti obrabi in prožen ter se ne drobi niti pri temperaturah pod ničlo. 
Prav tako je odporen na olje in maščobo.

Uporaba: 
Spajanje obdelovancev, montaža obdelovancev z ostrimi robovi, montaža ohišja, izdelava kalu-
pov, izdelava naprav, gradnja hal, jeklena konstrukcija, sejemska gradnja, obdelava pločevine, 
popravila/vzdrževalna dela

Superplastični udarni vložek SIMPLEX je srednje trd vložek s trdoto približno 65 po Shoru D. Ta 
beli plastični vložek je izdelan iz ekstrudiranega, izjemno homogenega materiala. V primerjavi z 
brizganimi plastičnimi vložki je zaradi tega precej odpornejši proti obrabi in bolj prožen.
 
Uporaba:  
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, postavljanje robnikov, gradnja ograj, zabijanje klinov, odri, 
šotorska gradnja, obdelava pločevine, gradnja montažnih hiš, stavbno pohištvo, mizarstvo, mon-
taža pohištva

Plastični udarni vložek SIMPLEX je srednje trd vložek s trdoto približno 70 po Shoru D. Ta rdeči 
vložek je narejen iz celuloznega acetata. Je odporen na olje in maščobo.

Uporaba: 
Univerzalno uporabno, montaže/popravila v sektorju avtomobilov/gospodarskih vozilih, vzdrževal-
na dela, obdelava pločevine, gradnja montažnih hiš, tesarstvo, gradbeni odri, gradnja šotorov

trdota  

trdota  

trdota  

NAJLON

SUPERPLASTIKA

PLASTIKA

Udarni vložki iz mehke kovine se ne smejo vgraditi v aluminijasto ohišje 3122! 

Udarni vložek SIMPLEX iz mehke kovine je za zahtevna dela. Ta vložek srebrne barve je 
tudi neobčutljiv na toploto. Omogoča močne udarce, vendar brez poškodb obdelovanca, in 
nadomešča klasično svinčeno kladivo.
 
Uporaba:  
Za močna udarna dela, poravnavanje, izdelava kalupov, izdelava naprav, montaže/popravila/
vzdrževalna dela

Bakrene udarne vložke je dovoljeno vgraditi samo v ojačana ohišja iz tempranega 
litega železa 3711.!

Bakreni udarni vložek SIMPLEX je najtrši vložek v ponudbi HALDER. Omogoča zelo velike udarne 
sile, vendar bolj nežno kot pri jeklenem kladivu. Nadomešča običajno bakreno kladivo. 

Uporaba: 
Za zelo močna udarna dela, poravnavanje, izdelava naprav, obdelavo pločevine, montaže/popra-
vila/vzdrževalna dela

SIMPLEX – UDARNI VLOŽKI



Št. izdelka [mm] [g]

3711.030 30 265

3711.040 40 530

3711.050 50 785

3711.060 60 1.025

3711.080 80 2.160

Št. izdelka [mm] [g]

3122.030 30 90

3122.040 40 170

3122.050 50 330

3122.060 60 395

Št. izdelka [mm] [g]

3011.030 30 225

3011.040 40 420

3011.050 50 725

3011.060 60 975

3011.080 80 1.785

3011.100 100 3.550

3011.125 125/140 5.370
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skupaj z vijakom, matico in  
vzmetno podložko

skupaj z vijakom in matico 

skupaj z vijakom, matico in  
vzmetno podložko

OJAČANO OHIŠJE IZ TEMPRANEGA LITEGA ŽELEZA

ALUMINIJASTO OHIŠJE

OHIŠJE IZ TEMPRANEGA LITEGA ŽELEZA

VARIANTE OHIŠIJ

Ohišje SIMPLEX iz tempranega litega železa je najpogosteje uporabljeno ohišje v ponudbi 
HALDER. Ima vgrajen zaščitni rokav za ročaj, ki ščiti ročaj v primeru okvare. To robustno ohišje, ki 
duši tresljaje, je zaradi odpornega prašnega premaza tudi zelo trpežno in je izjemno odporno na 
lomljenje. 

V aluminijasta ohišja ni dovoljeno vgraditi niti bakrenih udarnih vložkov 3804. niti udar-
nih vložkov iz mehke kovine 3209.! 

Aluminijasto ohišje SIMPLEX zaradi svoje majhne teže omogoča zelo natančno delo na občutljivih 
obdelovancih in lomljivih materialih. Uporabnik sam določi silo udarca. Poleg tega lahko zaščitno 
kladivo zelo enostavno prenašate na zanki za pas. To robustno ohišje, ki duši tresljaje, je zaradi 
odpornega prašnega premaza tudi zelo trpežno in je izjemno odporno na lomljenje. Ima vgrajen 
zaščitni rokav za ročaj, ki ščiti ročaj pred nepredvidljivimi udarci.

V ojačana ohišja iz tempranega litega železa se lahko vgradijo samo ročaji iz steklenih 
vlaken 3844.! 

Ojačano ohišje SIMPLEX iz tempranega litega železa zagotavlja visoko stopnjo stabilnosti zaradi 
debelejših sten in opornikov, kar je še posebej potrebno pri uporabi bakrenih vložkov SIMPLEX. 
Povečana teža omogoča visoko stopnjo udarca. Ima vgrajen zaščitni rokav za ročaj, ki ščiti ročaj 
pred nepredvidljivimi udarci. To robustno ohišje, ki duši tresljaje, je zaradi odpornega prašnega 
premaza tudi zelo trpežno in je izjemno odporno na lomljenje. 

OHIŠJA SIMPLEX

 OJAČANO OHIŠJE IZ  
 TEMPRANEGA LITEGA  
 ŽELEZA

 → Za ročaj iz steklenih vlaken

 OHIŠJE IZ TEMPRANEGA  
 LITEGA ŽELEZA

 → Za lesen ročaj

 ALUMINIJASTO OHIŠJE
 → Dodatno lahko
 → Za lesen ročaj

OHIŠJA SIMPLEX

IZ ISTEGA 

KALUPA



Št. izdelka [mm]

3011.039 30

3011.049 40

3011.059 50

3011.069 60

3011.089 80

3011.109 100

3011.129 125

3011.169  za cepilno kladivo SIMPLEX

3011.759  za cepilno sekiro SIMPLEX

Št. izdelka [mm]

3711.039 30

3711.049 40

3711.059 50

3711.069 60

3711.089 80

Št. izdelka [mm]

3122.039 30

3122.049 40

3122.059 50

3122.069 60
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VIJAKI ZA OJAČANO OHIŠJE IZ TEMPRANEGA LITEGA ŽELEZAVIJAKI ZA OHIŠJA IZ TEMPRANEGA LITEGA ŽELEZA

VIJAKI ZA ALUMINIJASTO OHIŠJE

Lahko se vgradi samo v ojačano ohišje iz tempranega litega železa 3711.!

Lahko se vgradi samo v aluminijasto ohišje 3122.!

NADOMESTNI VIJAKINADOMESTNI VIJAKI

OHIŠJA SIMPLEX OHIŠJA SIMPLEX

skupaj s šesterokotno matico  
in vzmetno podložko

skupaj s šesterokotno matico in vzmetno 
podložko

skupaj s protimatico 

Lahko se vgradi samo v ohišje iz tempranega litega železa 3011.!
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Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3244.061 60 700 530

3244.081 80 700 610

3244.100 100/125/140 900 890

Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3844.030 30 260 130

3844.040 40/50 267 220

3844.060 60 340 400

3844.080 80 400 435

3844.081 80 700 790

Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3244.030 30 260 65

3244.040 40 275 100

3244.050 50 310 130

3244.060 60 335 150

3244.080 80 395 255

3244.082 (zelo kratek) 80 230 150
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za zaščitno kladivo SIMPLEX z ojačanim 
ohišjem iz tempranega litega železa

za zaščitno kladivo SIMPLEX z ohišjem 
iz tempranega litega železa ali 

aluminijastim ohišjem

za težko kladivo SIMPLEX z ohišjem iz 
tempranega litega železa

ROČAJ IZ HIKORIJA

ROČAJ IZ STEKLENIH VLAKEN

VISOKOKAKOVOSTEN LESEN ROČAJ

VARIANTE ROČAJEV

Ročaji iz steklenih vlaken se smejo vgraditi samo v ojačana ohišje 3711. iz tempranega 
litega železa! 

KI IMAJO 

STIL

ROČAJI SIMPLEX

 ROČAJ IZ HIKORIJA 
 → Ergonomsko oblikovan
 → Lakiran
 → Dolga vlakna, zelo stabilen
 → Varen (ne bo se zlomil na dva dela)

 LESENI ROČAJ SIMPLEX
 → Dušenje vibracij
 → Ergonomsko oblikovan
 → Dvojna lakirana površina oprijema 
(neobčutljiv na umazanijo)

 ROČAJ SIMPLEX IZ STEKLENIH  
 VLAKEN

 → Zelo stabilen in vzdržljiv
 → Izjemno odporen proti zlomu
 → Dušenje vibracij
 → Ergonomsko oblikovan nedrseči 
gumijasti ročaj

 → Gladka površina
 → Anorganski (ni občutljiv na vlago)

ROČAJI SIMPLEX
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3001.030 30 90 295 350

3001.040 40 115 325 610

3001.050 50 135 370 1.070

3001.060 60 150 405 1.460

3001.080 80 175 490 2.775

3001.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.675

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3701.030 30 90 300 450

3701.040 40 115 325 850

3701.050 50 135 335 1.190

3701.060 60 150 410 1.710

3701.080 80 175 490 3.290

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3101.030 30 90 295 200

3101.040 40 115 325 360

3101.050 50 135 370 655

3101.060 60 150 405 825
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ZAŠČITNA KLADIVA SIMPLEX, KI IMAJO NA OBEH STRANEH ENAKE VLOŽKE

DVOJNA 

UPORABA z ohišjem iz tempranega litega železa in 
visokokakovostnim lesenim ročajem

EH 3001.

Udarni vložek:

TPE-MEHKI
moder / mehek / brez odrgnin

trdota  

EH 3701.

EH 3101.

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

z aluminijastim ohišjem in visokokakovo-
stnim lesenim ročajem
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 POPOLNA IZBIRA
 → Za vsako uporabo so primerni vložki  
z različnimi lastnostmi.

Uporaba:
Za zelo občutljive materiale, vrtnarjenje/urejanje okolja, polaganje ploščic/plošč, polaganje 

naravnega kamna, montaža pohištva, suha gradnja, konstrukcija oken/vrat, mizarstvo

ZAŠČITNA KLADIVA SIMPLEX, KI IMAJO NA OBEH STRANEH ENAKE VLOŽKE

120  /  www.halder.com



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3702.030 30 90 300 460

3702.040 40 115 325 890

3702.050 50 135 335 1.250

3702.060 60 150 410 1.830

3702.080 80 175 490 3.420

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3102.030 30 90 295 210

3102.040 40 115 325 405

3102.050 50 135 370 740

3102.060 60 150 405 980

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3002.030 30 90 295 345

3002.040 40 115 325 660

3002.050 50 135 370 1.150

3002.060 60 150 405 1.550

3002.080 80 175 490 2.870

3002.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.770

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3703.030 30 90 300 450

3703.040 40 115 325 850

3703.050 50 135 335 1.170

3703.060 60 150 410 1.710

3703.080 80 175 490 3.260

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3103.030 30 90 295 205

3103.040 40 115 325 360

3103.050 50 135 370 635

3103.060 60 150 405 825

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3003.030 30 90 295 335

3003.040 40 115 325 600

3003.050 50 135 370 1.070

3003.060 60 150 405 1.420

3003.080 80 175 490 2.745

3003.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.645
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EH 3702.

EH 3102.

EH 3002.

Udarni vložek:

KOMPOZITNA GUMA
črn / srednje trd / oblazinjen 
brez vonja / blažilen
trdota  

z ohišjem iz tempranega litega železa in 
visokokakovostnim lesenim ročajem

z aluminijastim ohišjem in 
visokokakovostnim lesenim ročajem

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

EH 3003.

EH 3703.

EH 3103.

Udarni vložek:

TPE-SREDNJI
siv / srednje trd / brez odrgnin 

trdota  

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

z aluminijastim ohišjem in visokokakovo-
stnim lesenim ročajem

z ohišjem iz tempranega litega železa in 
visokokakovostnim lesenim ročajem

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, KI IMAJO NA OBEH STRANEH ENAKE VLOŽKE
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Uporaba:
Za občutljive materiale, polaganje naravnega kamna, vrtnarjenje/urejanje okolja, suha gradnja, 

montaža pohištva, polaganje ploščic, tlakovanje, zidarska dela/postavljanje stopnic, 
konstrukcijo oken/vrat, mizarstvo

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, polaganje robnikov, zidarska dela/postavljanje stopnic, 
izdelava ograj, odri, šotori, gradnja montažnih hiš, mizarstvo, vzdrževalna/popravljalna dela

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, KI IMAJO NA OBEH STRANEH ENAKE VLOŽKE



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3107.030 30 90 295 215

3107.040 40 115 325 360

3107.050 50 135 370 675

3107.060 60 150 405 855

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3007.030 30 90 295 320

3007.040 40 115 325 610

3007.050 50 135 370 1.040

3007.060 60 150 405 1.440

3007.080 80 175 490 2.660

3007.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.560

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3707.030 30 90 300   450

3707.040 40 115 325   860

3707.050 50 135 335 1.200

3707.060 60 150 410 1.750

3707.080 80 175 490 3.240

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3706.030 30 90 300 450

3706.040 40 115 325 870

3706.050 50 135 335 1.230

3706.060 60 150 410 1.800

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3106.030 30 90 295 205

3106.040 40 115 325 390

3106.050 50 135 370 720

3106.060 60 150 405 920

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3006.030 30 90 295 345

3006.040 40 115 325 635

3006.050 50 135 370 1.120

3006.060 60 150 405 1.520
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Udarni vložek:

SUPERPLASTIKA
bel / srednje trd / zelo odporen
odporen proti obrabi
trdota  

EH 3707.

EH 3107.

EH 3007.

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

z aluminijastim ohišjem in visokokakovo-
stnim lesenim ročajem

z ohišjem iz tempranega litega železa in 
visokokakovostnim lesenim ročajem

Udarni vložek:

PLASTIKA
rdeč / trd / odporen na olje in maščobo

trdota  

EH 3706.

EH 3106.

EH 3006.

z aluminijastim ohišjem in 
visokokakovostnim lesenim ročajem

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

z ohišjem iz tempranega litega železa in 
visokokakovostnim lesenim ročajem

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, KI IMAJO NA OBEH STRANEH ENAKE VLOŽKE
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Uporaba:
Univerzalno uporabno, montaža/popravila/vzdrževalna dela, obdelava pločevine, 

gradnja montažnih hiš, mizarstvo, odri, šotorska gradnja

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, postavljanje robnikov, izdelava ograj, zabijanje zagozd, 
odri, šotorska gradnja, obdelava pločevine, gradnja montažnih hiš, stavbno pohištvo, mizarstvo, 
montaža obdelovancev z ostrimi robovi

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, KI IMAJO NA OBEH STRANEH ENAKE VLOŽKE



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3108.030 30 90 295 215

3108.040 40 115 325 395

3108.050 50 135 370 720

3108.060 60 150 405 930

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3008.030 30 90 295 340

3008.040 40 115 325 650

3008.050 50 135 370 1.130

3008.060 60 150 405 1.500

3008.080 80 175 490 2.880

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3708.030 30 90 300 460

3708.040 40 115 325 880

3708.050 50 135 335 1.240

3708.060 60 150 410 1.820

3708.080 80 175 490 3.390

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3009.030 30 90 295 400

3009.040 40 115 325 750

3009.050 50 135 370 1.380

3009.060 60 150 405 1.950

3009.080 80 175 490 3.860

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3709.030 30 90 300 520

3709.040 40 115 325 1.000

3709.050 50 135 335 1.490

3709.060 60 150 410 2.240

3709.080 80 175 490 4.290
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EH 3008.

EH 3108.

EH 3708.

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

z aluminijastim ohišjem in visokokakovo-
stnim lesenim ročajem

z ohišjem iz tempranega litega železa in 
visokokakovostnim lesenim ročajem

z ohišjem iz tempranega litega železa in 
visokokakovostnim lesenim ročajem

EH 3709.

EH 3009.

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

Udarni vložek:

MEHKA KOVINA
srebrne barve / trd / neobčutljiv na toploto

trdota  

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, KI IMAJO NA OBEH STRANEH ENAKE VLOŽK
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Uporaba:
Za močan udarec, poravnavanje, izdelava kalupov, izdelava naprav, 

montaže/popravila/vzdrževalna dela

Uporaba:
Spajanje obdelovancev, montaža obdelovancev z ostrimi robovi, 
montaža ohišja, izdelava kalupov, izdelava naprav, gradnja hal, 
jeklena konstrukcija, sejemska gradnja, obdelava pločevine, 
popravila/vzdrževalna dela

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, KI IMAJO NA OBEH STRANEH ENAKE VLOŽK

Udarni vložek:

NAJLON
bel / trd / zelo odporen na obrabo / brez lomljenja (tudi pri temperaturah pod 
ničlo) / odporen na olje in maščobo / nizka raven hrupa/za zelo močne udarce
trdota  



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3704.030 30 90 300 690

3704.040 40 115 325 1.410
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EH 3704.

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

Udarni vložek:

BAKER
Baker s plastičnim tulcem / trdi 
trdota  

UPORABA

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, KI IMAJO NA OBEH STRANEH ENAKE VLOŽKE ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, S KOMBINIRANIMI VLOŽKI
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 VISOKA FLEKSIBILNOST
 → Pri uporabi dveh različnih udarnih 
vložkov lahko brez menjave kladiva 
opravite najrazličnejše naloge.

Uporaba:
Za zelo močan udarec, poravnavanje, izdelava naprav, obdelavo pločevine,
montaže/popravila/vzdrževalna dela
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MEŠANJE JE 

MOGOCE



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3017.030 30 90 295 340

3017.040 40 115 325 615

3017.050 50 135 370 1.055

3017.060 60 150 405 1.445

3017.080 80 175 490 2.735

3017.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.635

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3013.030 30 90 295 340

3013.040 40 115 325 620

3013.050 50 135 370 1.060

3013.060 60 150 405 1.420

3013.080 80 175 490 2.760

3013.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.660

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3012.030 30 90 295 340

3012.040 40 115 325 640

3012.050 50 135 370 1.095

3012.060 60 150 405 1.480

3012.080 80 175 490 2.840

3012.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.740

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3023.030 30 90 295 340

3023.040 40 115 325 630

3023.050 50 135 370 1.140

3023.060 60 150 405 1.540

3023.080 80 175 490 2.825

3023.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.725

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3026.030 30 90 295 345

3026.040 40 115 325 640

3026.050 50 135 370 1.130

3026.060 60 150 405 1.500

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.030 30 90 295 335

3027.040 40 115 325 635

3027.050 50 135 370 1.105

3027.060 60 150 405 1.510

3027.080 80 175 490 2.770

3027.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.670
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KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in visokokakovostnim lesenim ročajem

TPE-mehki: trdota  

Superplastika: trdota  

TPE-mehki: trdota  

TPE-srednji: trdota  

TPE-mehki: trdota  

Kompozitna guma: trdota  

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolice, tlakovanje, polaganje ploščic

Uporaba:
Polaganje naravnega kamna, zidarska dela/postavljanje stopnic, 

suha gradnja, montaža pohištva, konstrukcija oken/vrat, 
mizarstvo, postavljene montažnih sten, pozicioniranje tramov

EH 3017.

EH 3013.

EH 3012.

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in visokokakovostnim lesenim ročajem

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, S KOMBINIRANIMI VLOŽKI

TPE-srednji: trdota  

Kompozitna guma: trdota  

Kompozitna guma: trdota  

Plastika: trdota  

Kompozitna guma: trdota  

Superplastika: trdota  

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, polaganje robnikov, 
gradnja odrov/šotorov, tesarstvo, izdelava ograj,  
postavljanje strešne konstrukcija

Uporaba:
Za lahka do srednje težka opravila montaže/popravila v sektorju 
avtomobilov/gospodarskih vozil, odstranjevanje vdolbinic, vzdrževalna 
dela, gradnja odrov/šotorov, gradnja montažnih hiš, mizarstvo

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, zidarska dela/postavljanje 
stopnic, polaganje naravnega kamna

EH 3027.

EH 3026.

EH 3023.

Uporaba:
Polaganje ploščic, delo na naravnem kamnu, mizarstvo, 

konstrukcija vrat, montaža pohištva, zabijanje okovja v 
občutljivem okolju

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, S KOMBINIRANIMI VLOŽKI



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3089.030 30 90 295 360

3089.040 40 115 325 680

3089.050 50 135 370 1.265

3089.060 60 150 405 1.730

3089.080 80 175 490 3.460

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3028.030 30 90 295 355

3028.040 40 115 325 650

3028.050 50 135 370 1.140

3028.060 60 150 405 1.520

3028.080 80 175 490 2.890

3028.082 (zelo kratek) 80 175 325 2.790

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3117.030 30 90 295 185

3117.040 40 115 325 350

3117.050 50 135 370 645

3117.060 60 150 405 875

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3113.030 30 90 295 185

3113.040 40 115 325 345

3113.050 50 135 370 635

3113.060 60 150 405 850

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3029.030 30 90 295 375

3029.040 40 115 325 700

3029.050 50 135 370 1.200

3029.060 60 150 405 1.800

3029.080 80 175 490 3.500

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3127.030 30 90 295 200

3127.040 40 115 325 375

3127.050 50 135 370 680

3127.060 60 150 405 950
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KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in visokokakovostnim lesenim ročajem

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, S KOMBINIRANIMI VLOŽKI

Uporaba:
Montaže/popravila v sektorju avtomobilov/gospodarskih vozil, izdelava 

kalupov, izdelava naprav, montaža ohišja

Uporaba:
Izdelava kalupov, izdelava naprav, montaže/popravila 

v sektorju motornih vozil/gospodarskih vozil

Uporaba:
Montaža obdelovancev z ostrimi robovi, montaža ohišja, izdelava 

naprav, gradnja hal, jeklena konstrukcija, postavitev razstavnih 
prostorov, popravila/vzdrževalna dela

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z aluminijastim ohišjem in visokokakovostnim lesenim ročajem

EH 3089.

EH 3029.

EH 3028.

Najlon: trdota  

Mehka kovina: trdota  

Kompozitna guma:: trdota   

Mehka kovina: trdota  

Kompozitna guma:: trdota  

Najlon: trdota  

Uporaba:
Polaganje krhkih plošč, polaganje ploščic, pozicioniranje in prilagajanje 
lahkih/občutljivih obdelovancev brez odrgnjenja barve, mizarstvo, 
montaža pohištva

Uporaba:
Pozicioniranje in prilagajanje lahkih/občutljivih obdelovancev brez 
odrgnjenja barve, mizarstvo, modelarstvo, konstrukcija vrat, montaža 
pohištva, dletanje

EH 3117.

TPE-mehki: trdota  

Superplastika: trdota  

TPE-mehki: trdota  

TPE-srednji: trdota  

EH 3113.

Uporaba:
Za inšpektorje in ocenjevalce dreves,  
da odstranijo sumljiva poškodovana območja.

Kompozitna guma:: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3127.
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ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, S KOMBINIRANIMI VLOŽKI



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3137.030 30 90 295 170

3137.040 40 115 325 365

3137.050 50 135 370 575

3137.060 60 150 405 820

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3118.030 30 90 295 205

3118.040 40 115 325 380

3118.050 50 135 370 670

3118.060 60 150 405 875

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3749.030 30 90 300 590

3749.040 40 115 325 1.195

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3748.030 30 90 300 560

3748.040 40 115 325 1.150

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3728.030 30 90 300 445

3728.040 40 115 325 880

3728.050 50 135 335 1.260

3728.060 60 150 410 1.820

3728.080 80 175 490 3.450
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ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, S KOMBINIRANIMI VLOŽKI

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z aluminijastim ohišjem in visokokakovostnim lesenim ročajem

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ojačanim ohišjem iz tempranega litega železa in ročajem iz steklenih vlaken

Uporaba:
Robljenje in upogibanje, pozicioniranje in prilagajanje lahkih/občutljivih 

obdelovancev brez odrgnjenja barve, mizarstvo, montaža pohištva, 
kleparska dela

Uporaba:
Polaganje lomljivih plošč, polaganje ploščic, pozicioniranje in 

prilagajanje lahkih/občutljivih obdelovancev brez odrgnjenja barve, 
mizarstvo, modelarstvo, konstrukcija vrat, montaža pohištva

EH 3137.

TPE-srednji: trdota  

Superplastika: trdota  

TPE-mehki: trdota  

Najlon: trdota  

EH 3118.

Uporaba:
Poravnavanje, izdelava naprav, obdelava pločevine, montaže/popravila 
v sektorju avtomobilov/gospodarskih vozil

Uporaba:
Izdelava naprav, obdelava pločevine, montaže/popravila 
v sektorju avtomobilov/gospodarskih vozil

Uporaba:
Montaža obdelovancev z ostrimi robovi, montaža ohišja, 
izdelava naprav, gradnja hale, jeklena konstrukcija

Baker: trdota   

Mehka kovina: trdota  

EH 3749.

EH 3748.

Najlon: trdota  

Baker: trdota   

EH 3728.

Kompozitna guma:: trdota  

Najlon: trdota  

ZAŠČITNA KLADVA SIMPLEX, S KOMBINIRANIMI VLOŽKI
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3007.081 80 175 800 3.090

3007.100 100 200 1.000 5.200

3007.125 125 215 1.040 7.700

3007.141 140 215 1.045 7.900

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3002.081 80 175 800 3.270

3002.100 100 200 1.000 5.500
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ZA  

GROBO

TEŽKA KLADIVA SIMPLEX

EH 3007.

z ohišjem iz tempranega litega  
železa in ročajem iz hikorija

Udarni vložek:

SUPERPLASTIKA
bel / srednje trd / zelo odporen

odporen proti obrabi
trdota  

Preizkušeno s KWF 

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, postavljanje robnikov, izdelava ograj, zabijanje zagozd,  
gradnja odrov/šotorov, mizarstvo

EH 3002.

z ohišjem iz tempranega litega  
železa in ročajem iz hikorija

Udarni vložek:

KOMPOZITNA GUMA
črn / srednje trd / oblazinjen 

brez vonja / nizka obraba
trdota  

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, polaganje robnikov, zidarska dela/postavljanje stopnic, izdelava ograj, 
gradnja odrov/šotorov, gradnja montažnih hiš

 FLEKSIBILNOST V XXL
 → Iznajdljivi princip SIMPLEX je mogoče 
najti tudi pri težkih kladivih.
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TEŽKA KLADIVA SIMPLEX
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3709.081 80 175 800 4.650

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3009.081 80 175 800 4.250

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3008.081 80 175 800 3.400

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3708.081 80 175 800 3.640

Udarni vložki stran 111-113 / ohišje stran 115 / ročaji stran 119 / nadomestni vijaki stran 116-117 / navodila za montažo stran 109Udarni vložki stran 111-113 / ohišje stran 115 / ročaji stran 119 / nadomestni vijaki stran 116-117 / navodila za montažo stran 109 www.halder.com  /  139138  /  www.halder.com

Udarni vložek:

MEHKA KOVINA
srebrne barve / trd / neobčutljiv na vročino

trdota  

EH 3008.

EH 3708.

z ohišjem iz tempranega litega železa in 
ročajem iz hikorija

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

Udarni vložek:

NAJLON
bel / trd / zelo odporen na obrabo
brez odrezkov / odporen na olje in maščobo
trdota  

Uporaba:
Spajanje obdelovancev, montaža obdelovancev z ostrimi robovi, montaža ohišja, izdelava 

kalupov, izdelava naprav, gradnja hal, jeklena konstrukcija, sejemska gradnja, obdelava pločevine,  
popravila/vzdrževalna dela

Uporaba:
Za zelo veliko udarno silo, spajanje obdelovancev, sestavljanje obdelovancev z ostrimi robovi, 

montaža ohišja, izdelava naprav, gradnja dvoran, gradnja dvoran, jeklena konstrukcija, postavitev 
razstavnih prostorov, obdelava pločevine, popravila/vzdrževalna dela

EH 3709.

z ojačanim ohišjem iz tempranega litega 
železa in ročajem iz steklenih vlaken

EH 3009.

z ohišjem iz tempranega litega  
železa in ročajem iz hikorija

Uporaba:
Za močna udarna dela, poravnavanje, izdelava kalupov, izdelava naprav,  
montaže/popravila/vzdrževalna dela

Uporaba:
Za zelo močna udarna dela, poravnavanje, izdelava kalupov, izdelava naprav,  
montaže/popravila/vzdrževalna dela

TEŽKA KLADIVA SIMPLEX TEŽKA KLADIVA SIMPLEX



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3028.081 80 175 800 3.470

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3089.081 80 175 800 3.655

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.081 80 175 800 3.170

3027.100 100 200 1.000 5.350

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3012.081 80 175 800 3.205

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3013.081 80 175 800 3.125

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3017.081 80 175 800 3.130
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Uporaba:
Montaža obdelovancev z ostrimi robovi, montaža ohišja, izdelava naprav, gradnja hal, jeklena 
konstrukcija, postavitev razstavnih prostorov, popravila/vzdrževalna dela

Uporaba:
Spajanje obdelovancev, montaža obdelovancev z ostrimi robovi, poravnavanje, izdelava kalupov, 
izdelava naprav, montaža/popravila/vzdrževalna dela

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, postavljanje robnikov, polaganje L-robnikov, zidarska dela/postavljanje 
stopnic, izdelava ograj, zabijanje zagozd, gradnja odrov/šotorov, tesarstvo, gradnja montažnih hiš, 
postavljanje strešne konstrukcije

Kompozitna guma:: trdota  

Najlon: trdota  

EH 3028.

Najlon: trdota  

Mehka kovina: trdota  

EH 3089.

Kompozitna guma:: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3027.

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in ročajem iz hikorija

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in ročajem iz hikorija

TEŽKA KLADIVA SIMPLEX

EH 3012.

EH 3013.

EH 3017.

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, postavljanje robnikov, zidarska dela/postavljanje stopnic, izdelava 

ograj, gradnja odrov/šotorov, gradnja montažnih hiš

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, polaganje naravnega kamna,  

suha gradnja, montaža pohištva, mizarstvo

Uporaba:
Mizarstvo, konstrukcija vrat, montaža pohištva, dela na naravnem kamnu

TPE-mehki: trdota  

TPE-srednji: trdota  

TPE-mehki: trdota  

Kompozitna guma: trdota  

TPE-mehki: trdota  

Superplastika: trdota  

TEŽKA KLADIVA SIMPLEX



Št. izdelka [mm] [g]

3202.260 60 200

3202.280 80 480

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3022.260 60 150 405 1.580

3022.280 80 175 490 2.920

3022.282 (zelo kratek) 80 175 325 2.820
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ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX Z OPORO

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in visokokakovostnim lesenim ročajem

UDARNI VLOŽKI

Kompozitna guma z oporo:

trdota  

EH 3022.

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, postavljanje robnikov, zidarska dela/postavljanje stopnic, 
izdelava ograj, odrov, šotorska gradnja, gradnja montažnih hiš, mizarstvo, vzdrževanje/popravila

Črni gumijasti vložek kompozitne gume SIMPLEX (serija 3202) je srednje trd vložek s trdoto 
približno 95 po Shoru A. Ima zelo nizko obrabo, dobro duši in je brez vonja ter traja večkrat dlje 
kot običajno gumijasto kladivo. Ta najbolj prodajan izdelek iz HALDER-ja je zdaj dodatno razvit:  
Domiselna zasnova gumijastega vložka z oporo zagotavlja, da kladivo varno stoji in se ne prevrne, 
zaradi česar je delo veliko bolj ergonomsko in hrbtu prijazno.

Uporaba:  
Za močna udarna dela, poravnavanje, izdelava kalupov, izdelava naprav, montaže/popravila/
vzdrževalna dela

 VLOŽEK NOVE OBLIKE
 → Genialna oblika mu dovoljuje, 
da stoji pokonci na glavi, zato se  
zmanjša potreba po pripogibanju.

ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX Z OPORO

ZDAJ 

STOJI
NA GLAVI

Ti gre na živce, da se moraš vedno 
pripogibati, ko bi rad v roke vzel 

kladivo? Imamo rešitev:
novo kladivo SIMPLEX

z oporo lahko zgrabiš brez 
pripogibanja 

Kompozitna guma z oporo:

trdota   

Kompozitna guma, okrogla
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3026.260 60 150 405 1.530

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3023.260 60 150 405 1.570

3023.280 80 175 490 2.875

3023.282 (zelo kratek) 80 175 325 2.775

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3012.260 60 150 405 1.500

3012.280 80 175 490 2.855

3012.282 (zelo kratek) 80 175 325 2.755

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.260 60 150 405 1.540

3027.280 80 175 490 2.990

3027.282 (zelo kratek) 80 175 325 2.720

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3028.260 60 150 405 1.550

3028.280 80 175 490 2.930

3028.282 (zelo kratek) 80 175 325 2.830

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3029.260 60 150 405 1.830

3029.280 80 175 490 3.550

3029.282 (zelo kratek) 80 175 325 3.450
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KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in visokokakovostnim lesenim ročajem

Kompozitna guma z oporo:

trdota  

Plastika: trdota  

Kompozitna guma z oporo:

trdota  

TPE-srednji: trdota  

EH 3026.

EH 3023.

EH 3012.

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in visokokakovostnim lesenim ročajem

ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX Z OPORO

Kompozitna guma z oporo:

trdota  

Superplastika: trdota  

Kompozitna guma z oporo:

trdota  

Najlon: trdota  

Kompozitna guma z oporo:

trdota  

Mehka kovina: trdota  

EH 3029.

EH 3028.

EH 3027.

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, zidarska dela/postavljanje stopnic,  

polaganje naravnega kamna

Uporaba:
Montaže/popravila v sektorju avtomobilov/gospodarskih vozil, odstranjevanje vdolbin,

vzdrževalna dela, gradnja odrov/šotorov, gradnja montažnih hiš, mizarstvo

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, postavljanje robnikov, polaganje L-robnikov,  
gradnja odrov/šotorov, tesarstvo, izdelava ograj

Uporaba:
Montaža obdelovancev z ostrimi robovi, montaža ohišja, izdelava naprav, gradnja hal, jeklena 
konstrukcija, postavitev razstavnih prostorov, popravila/vzdrževalna dela

Uporaba:
Izdelava kalupov, izdelava naprav, montaže/popravila v sektorju avtomobilov/gospodarskih vozil

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, polaganje ploščic

ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX Z OPORO

Kompozitna guma z oporo: 

trdota   

TPE-mehki: trdota  



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3022.261 60 150 780 1.950

3022.281 80 175 800 3.320

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3012.261 60 150 780 1.835

3012.281 80 175 800 3.255

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3027.261 60 150 780 1.900

3027.281 80 175 800 3.220

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3028.261 60 150 780 1.900

3028.281 80 175 800 3.520

Udarni vložki stran 111- 113 ter 143 / ohišje stran 115 / ročaji stran 119 / nadomestni vijaki stran 116-117 / navodila za montažo stran 109Udarni vložki stran 111- 113 ter 143 / ohišje stran 115 / ročaji stran 119 / nadomestni vijaki 116-117 / navodila za montažo stran 109 www.halder.com  /  147146  /  www.halder.com

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in ročajem iz hikorija

Kompozitna guma z oporo:

trdota  

Kompozitna guma, okrogla: 

trdota  

EH 3022.

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in ročajem iz hikorija

ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX Z OPORO Z DOLGIM ROČAJEM

EH 3012.

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, polaganje robnikov, pzidarska dela/postavljanje stopnic, izdelava ograj, 

zabijanje zagozd, gradnja odrov/šotorov, tesarstvo, gradnja montažnih hiš

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, tlakovanje, zidarska dela/postavljanje stopnic, mizarstvo

UPORABA

Kompozitna guma z oporo:

trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3027.

Uporaba:
Vrtnarjenje/urejanje okolja, polaganje robnikov, polaganje L-robnikov, postavljanje zidov/stopnic, 

izdelava ograj, zabijanje zagozd, gradnja odrov/šotorov, tesarstvo, gradnja montažnih hiš

Kompozitna guma z oporo:

trdota  

Najlon: trdota  

EH 3028.

Uporaba:
Montaža obdelovancev z ostrimi robovi, montaža ohišja, izdelava naprav, gradnja hal, jeklena 

konstrukcija, postavitev razstavnih prostorov, popravila/vzdrževalna dela

ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX Z OPORO Z DOLGIM ROČAJEM

Kompozitna guma z oporo:

trdota   

TPE-mehki: trdota  



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3017.051 50 110 330 680

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3117.051 50 110 330 430
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ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX 50:40

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tempranega litega železa in visokokakovostnim lesenim ročajem

TPE-mehki: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3017.

Uporaba:
Polaganje ploščic, delo na naravnem kamnu, tesarstvo, konstrukcija vrat, konstrukcija pohištva, 
furniranje, zabijanje okovja v občutljivem okolju, tapetništvo/sedlarstvo, odstranjevanje z 
oblazinjenega pohištva, odstranjevanje sponk

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z aluminijastim ohišjem in visokokakovostnim lesenim ročajem 

Uporaba:
Pozicioniranje in prilagajanje lahkih/občutljivih obdelovancev, modelarstvo, montaža pohištva, 
furniranje, zabijanje okovja v občutljivem okolju, tapetništvo/sedlarstvo, odstranjevanje z 
oblazinjenega pohištva, odstranjevanje sponk

TPE-mehki: trdota  

Superplastika: trdota  

EH 3117.

 50:40 
 → Predimenzionirana udarna ploskev 
omogoča maksimalno zaščito za 
natančno obdelavo obdelovancev, 
ki imajo občutljive površine.

 ERGONOMSKI LESEN DRŽAJ 
 → Kot pri vseh  zaščitnih kladivih HALDER 
se varianta 50:40 perfektno prilega  
vaši roki.

 2 RAZLIČNA VLOŽKA
 → Dve vrsti vložkov ste na razpola-
go. TPE-mehki in superplastika  
(mehki in trdi). Oboji vložki so 
odporni proti obrabi.

ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX 50:40

MODEL Z

VEČJIMI VLOŽKI
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Št. izdelka [mm] [g]

3201.051 50 80

Št. izdelka [mm] [g]

3207.051 50 80

Ohišje stran 115 / ročaji stran 119 / nadomestni vijaki stran 116-117 / navodila za montažo stran 109

trdota  

trdota  

SUPERPLASTIKA 50:40

TPE-MEHKI 50:40

UDARNI VLOŽKI

ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX 50:40

UPORABA

www.halder.com  /  151

Vložek SIMPLEX TPE-mehki je termoplastični elastomer in je s trdoto približno 65 po Shoru A 
najmehkejši vložek v seriji SIMPLEX. Ta modri udarni vložek ima močan blažilni učinek, in je zato 
idealno primeren za občutljiva dela. V primerjavi z običajnim gumijastim kladivom ne pušča nobe-
ne nezaželene črne odrgnine. Ta posebna različica ima premer glave 50 mm, vendar je vgrajena v 
ohišje Ø 40 mm. Velike udarne površine omogočajo maksimalno zaščito za obdelavo obdelovan-
cev z občutljivimi površinami brez nevarnosti, da bi jih ohišje opraskalo.

Uporaba: 
Pozicioniranje lahkih/občutljivih obdelovancev, modeliranje, montaža pohištva, furniranje

SIMPLEX superplastični udarni vložek je srednje trd vložek s trdoto približno 65 po Shoru D. Ta 
beli plastični vložek je izdelan iz ekstrudiranega, izjemno homogenega materiala. V primerjavi 
z brizganimi plastičnimi vložki je zaradi tega veliko bolj odporen proti obrabi in bolj prožen. Ta 
posebna različica ima premer glave 50 mm, vendar je vgrajena v ohišje Ø 40 mm. Velike udarne 
površine omogočajo maksimalno zaščito za obdelavo obdelovancev z občutljivimi površinami 
brez nevarnosti, da bi jih ohišje opraskalo.

Uporaba:  
Zabijanje okovja v občutljivem okolju, pozicioniranje lahkih obdelovancev, tesarstvo, montaža 
pohištva

ZAŠČITNO KLADIVO SIMPLEX 50:40
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3906.025 25 86 270 215

3906.030 30 95 280 360

3906.040 40 103 330 510

3906.050 50 117 340 940

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3908.025 25 86 270 215

3908.030 30 95 280 360

3908.040 40 103 330 510

3908.050 50 117 340 940

Udarni vložki in ročaji stran 155 / zamenjava vložkov in ročajev stran 158 www.halder.com  /  153

EH 3906.

z ohišjem iz tlačno litega cinka  
in lesenim ročajem 

z ohišjem iz tlačno litega cinka  
in lesenim ročajem 

EH 3908.

Udarni vložek:

CELULOZNI ACETAT
rdeč / trd / odporen na olje in maščobo

trdota  

ZAŠČITNO KLADIVO BASEPLEX

Udarni vložek:

NAJLON
bel / trd / odporen proti obrabi

brez odrezkov / odporen na olje in maščobo
trdota  

Uporaba:
Univerzalno uporabno, za normalno uporabo

Uporaba:
Univerzalno uporaben, primeren za močne udarce

 ERGONOMSKI LESEN ROČAJ 
 → Ergonomsko oblikovan, lakiran lesen 
ročaj za močan udarec.

 OHIŠJE
 → Osnovno ohišje iz visokokakovo-
stnega cinkovega tlačnega liva z 
zaščito ročaja pred udarci in tehnič-
no dovršenim sedežem za udarne 
vložke.

ZAŠČITNO KLADIVO BASEPLEX

 VLOŽKI
 → Zahvaljujoč različnim  
karakteristikam zamenljivi  
vložki iz celuloznega acetata in  
najlona omogočajo individualno  
prilagajanje obdelovancu.

ZA VSE

PRIMERE
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3968.025 25 86 270 215

3968.030 30 95 280 360

3968.040 40 107 325 510

3968.050 50 115 340 940

Št. izdelka [mm] [g]

3966.025 25 13

3966.030 30 21

3966.040 40 44

3966.050 50 77

Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3944.025 25/30 255 75

3944.040 40/50 290 110

Št. izdelka [mm] [g]

3988.025 25 12

3988.030 30 18

3988.040 40 40

3988.050 50 70

Zamenjava vložkov in ročajev stran 158Udarni vložki in ročaji stran 155 / zamenjava vložkov in ročajev stran 158

Najlon: trdota  

Celulozni acetat: trdota  

LESENI ROČAJ

EH 3968.

Najlon: trdota  

UDARNI VLOŽKI

UDARNI VLOŽKI

Celulozni acetat: trdota  

ZAŠČITNO KLADIVO BASEPLEX

UDARNI VLOŽKI IN ROČAJI

UPORABA

jesen

BASEPLEX vložek iz celuloznega acetata, je srednje trd vložek s trdoto približno 68 po Shoru D. 
Ta rdeči vložek je odporen na olje in maščobo.

BASEPLEX najlonski udarni vložek je srednje trd vložek s trdoto približno 75 po Shoru D. Ta beli 
vložek je nekoliko trši od rdečega in tudi odporen proti obrabi. Je odporen na olje in maščobo. 

Leseni ročaji BASEPLEX so ergonomsko oblikovani in pobarvani. Ti ročaji iz jesena zagotavljajo 
prijetno udarjanje.
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Uporaba: 
Za lahka do srednje težka opravila inštalacijska dela

BASEPLEX – POSAMEZNE KOMPONENTE

KOMBINACIJE UDARNIH VLOŽKOV
z ohišjem iz tlačno litega cinka in lesenim ročajem



SUPERCRAFT – PRINCIP

 ROBUSTEN 
 → Vsi zvarni šivi so v celoti 
robotsko varjeni. Izjemno tesen 
in visokokakovosten zvarjen spoj 
med udarno ploščo in glavo kladiva 
preprečuje, da bi polnilo iz  
jeklenega granulata uhajalo tudi  
pri največji obremenitvi.

 NAJBOLJŠI UDARCI 
 → Udarni vložki nudijo izjemne udarne 
lastnosti in zagotavljajo maksimalno 
trdnost in vzdržljivost. Sestavljeni 
so iz ekstrudiranega, izjemno 
homogenega materiala. V primerjavi 
z brizganimi plastičnimi vložki so 
so precej odpornejši proti obrabi 
in prožni ter se ne raztrgajo niti pri 
temperaturah pod ničlo.

 ZAŠČITA PRED KOROZIJO 
 → Odporen prašni premaz ščiti pred 
korozijo.

VARNOST PRI DELU Z HALDER 
– ZAŠČITNIM KLADIVOM 

SUPERCRAFT
HALDERJEVO zaščitno kladivo

izdelek št. 3366.040

BLACKCRAFT
HALDERJEVO zaščitno kladivo 

izdelek št. 3379.040

SECURAL
HALDERJEVO zaščitno kladivo

izdelek št. 3380.040

41% 
TIŠJI (7,7 DB)

63% 
TIŠJI (14,5 DB)

14% 
VEČ MOČI

58% 
MANJ VIBRACIJ / 

ODBOJA

ENAKO DOBER  
UČINEK

49% 
MANJ VIBRACIJ /  

ODBOJA

SAMO 4% 
MANJ VPLIVA 

57%
MANJ VIBRACIJ / 

ODBOJA

v primerjavi z običajnim inženirskim kladivom DIN 500 g pri udarcu 
na votlem profilu iz aluminija ali na udarni plošči iz jekla.

Preizkušeno in potrjeno s strani inženirskega urada za ergonomijo, Büttelborn, december 2020.

61% 
TIŠJI (13,5 DB)

SUPERCRAFT – PRINCIP

Neodbojno delo
Glava kladiva SUPERCRAFT je napolnjena
z jeklenimi kroglicami. To pomeni, da se ob 
udarcu po obdelovancu energija jeklenih
kroglic prenese z zakasnitvijo.
Zmanjšan odboj dovoli, da se udarna ener-
gija absorbira, kar rezultira z izjemno močnim
udarcem brez vibracij, ki je mnogo manj
neprijeten za sklepe. Dodatno je prednost
tudi v zmanjšanem hrupu. 

NA POLNO:

PRINCIP 
SUPERCRAFT 
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1

2

3

MENJAVA ROČAJA
IZ HIKORIJA

SUPERCRAFT – MENJAVA VLOŽKA SUPERCRAFT – MENJAVA LESENEGA ROČAJA

Kladivo tesno stisnite v primež in 
izbijte zatič s pomočjo izbijalne 
igle.

Odstranite preostale kose lesa 
v ohišju.

Zabijte aluminijasto zagozdo 
v obstoječo režo v lesenem 
ročaju.

Kladivo trdno stisnite v 
primež in potisnite ročaj z 
aluminijastim klinom v cev.

Izvrtajte luknjo v cev. Zabijte zatič v luknjo.

Obrabljene vložke vpnemo
v primež in jih sprostimo
s krožnim potegom.

Ko je vložek sproščen,
potegnemo kladivo navzgor.

Nove vložke v primežu
vtisnemo na nosilne čepe
udarnega vložka.

OBNOVLJIVA ENERGIJA:

ZAMENLJIVI 
VLOŽKI

1

4

2

5

3

6
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.020 20 105 300 245

3366.025 25 105 305 325

3366.030 30 110 330 460

3366.035 35 110 335 560

3366.040 40 115 355 715

3366.045 45 120 360 830

3366.050 50 120 365 990

3366.060 60 145 360 1.705

3366.070 70 150 370 2.215

3366.080 80 168 380 3.210

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.225 25 113 305 325

3366.230 30 117 330 460

3366.240 40 124 355 715

  SUPERCRAFT – ZAŠČITNO 
KLADIVO

 → Neodbojno
 → Tiho in neobremejujoče za sklepe
 → Udarni vložki iz posebnega najlona z 
največjo trdnostjo. Brez drobljenja

 → 2 različni udarni površini: 1 stran 
ravna, 1 stran zaobljena (preprečuje 
poškodbe in sledi) 

 → Dušenje vibracij, ergonomsko 
oblikovan, zelo stabilen in pobarvan 
ročaj iz hikorija

 → Zaščitni rokav ročaja  
preprečuje poškodbe

 → Varna povezava med ročajem in 
glavo stebla z aluminijastim klinom 
in varovalnim zatičem

 → Ročaj in vložek zamenljiva

Udarni vložki stran 168 / ročaji stran 168 / zamenjava udarnih vložkov in ročajev stran 158 in 159Udarni vložki stran 168 / ročaji stran 168 / zamenjava udarnih vložkov in ročajev stran 158 in 159

Uporaba:
Pozicioniranje in podajanje obdelovancev v primežu, obdelava pločevine,  

montaža obdelovancev z ostrimi robovi, montaža / popravila v sektorju  
avtomobilov / gospodarskih vozil, postavljanje odrov, poravnavanje,  

montaža ohišja, izdelava naprav, vzdrževalna dela, zabijanje  
palic / kovinskih drogov, za težka opravila, dolblenje, tapetništvo /  

sedlarstvo, luknjanje z luknjačem, prebijanje lukenj,  
vstavljanje zaponk / sponk

EH 3366.

ZAŠČITNA NEODBOJNA KLADIVA SUPERCRAFT ZAŠČITNA NEODBOJNA KLADIVA SUPERCRAFT

Z ROČAJEM  IZ HIKORIJA

 SUPERCRAFT – ZAŠČITNO    
 KLADIVO

 → Neodbojno
 → Tiho in neobremejujoče za sklepe
 → Udarni vložki iz posebnega najlona z 
največjo trdnostjo. Brez lomljenja tudi pri 
temperaturah pod ničlo

 → Dušenje vibracij, ergonomsko oblikovan, 
zelo stabilen in pobarvan ročaj iz hikorija

 → Zaščitni rokav ročaja preprečuje 
poškodbe

 → Varna povezava med ročajem in 
glavo stebla z aluminijastim klinom in 
varovalnim zatičem

 → Ročaj in vložek zamenljiva

Uporaba:
Vodovodna dela, robljenje in upogibanje, tapetništvo/sedlarstvo, zabijanje okrasnih žebljev

EH 3366.

Najlon: trdota  Najlon: trdota  

Z ROČAJEM IZ HIKORIJA 
IN ZAOBLJENIM 

VLOZKOM
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3377.130 30 110 295 585 

3377.140 40 115 305 805

3377.150 50 120 315 1.150

3377.160 60 145 325 1.750

3000s038 Kartonska samopostrežna polica EN je opremljena z 8 x 3377.140

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3377.025 25 110 270 385

3377.030 30 110 295 585

3377.035 35 110 300 690

3377.040 40 115 305 760

3377.045 45 120 310 935

3377.050 50 120 315 1.100

3377.060 60 145 325 1.750

3377.070 70 150 335 2.250

Udarni vložki stran 168 / zamenjava udarnih vložkov stran 158 Udarni vložki stran 168 / zamenjava udarnih vložkov stran 158 

ZAŠČITNA NEODBOJNA KLADIVA SUPERCRAFT

EH 3377.

Uporaba: 
Vzdrževanje letal, pozicioniranje in spajanje obdelovancev, montaža obdelovancev z ostrimi 
robovi, montaže/popravila v sektorju avtomobilov/gospodarskih vozil, obdelava pločevine, po-
ravnavanje, montaža ohišja, izdelava naprav, vzdrževalna dela, tapetništvo/sedlarstvo, luknjanje z 
luknjačem, izrezovanje lukenj, vstavljanje ušes/sponk

  SUPERCRAFT – ZAŠČITNO 
KLADIVO

 → Neodbojno
 → Tiho in neobremejujoče za sklepe
 → Udarni vložki iz posebnega najlona z 
največjo trdnostjo. Brez lomljenja tudi 
pri temperaturah pod ničlo

 → Ročaj iz jeklene cevi in ergonomsko 
oblikovan nedrseč gumijast ročaj

 → Rumeno-fluorescentni praškasti 
premaz olajša iskanje

 → Zaščitni rokav ročaja preprečuje 
poškodbe zaradi zgrešenih udarcev

 → Zamenljivi vložki

Uporaba: 
Postavitev in spajanje obdelovancev, montaža obdelovancev z ostrimi robovi, poravnavanje, 

montaža ohišja, izdelava naprav, vzdrževalna dela, montaže/popravila v sektorju avtomobilov/
gospodarskih vozil, obdelava pločevine, za težka opravila, 

postavljanje strešne konstrukcije

ZAŠČITNA NEODBOJNA KLADIVA SUPERCRAFT

EH 3377.

 SUPERCRAFT – ZAŠČITNO    
 KLADIVO

 → Neodbojno
 → Tiho in neobremejujoče za sklepe
 → Udarni vložki iz posebnega najlona z 
največjo trdnostjo. Brez lomljenja tudi pri 
temperaturah pod ničlo

 → Ročaj iz jeklene cevi in ergonomsko 
oblikovan nedrseč gumijast ročaj

 → Zaščitni rokav ročaja preprečuje poškod-
be zaradi zgrešenih udarcev

 → Zamenljivi vložki

Najlon: trdota  Najlon: trdota  

Z ROČAJEM IZ JEKLENE CEVI
S FLUORESCENTNIM  

ROCAJEM IZ JEKLENE CEVI
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.081 80 200 880 4.410

3366.107 100 210 1.000 7.050

3366.110 100 265 1.000 9.300

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3399.040 40 116 343 760

3399.050 50 120 353 1.040

3399.060 60 144 363 1.625

Udarni vložki stran 168 / ročaji stran 168 / zamenjava udarnih vložkov in ročajev stran 158 in 159Udarni vložki stran 168 / zamenjava udarnih vložkov stran 158 

EH 3366.

Uporaba:
Opažna konstrukcija, gradnja dvorane/jeklena konstrukcija/postavitev razstavnih prostorov, betonski 
opaži, gradnja odrov/šotorov, izdelava ograje, zabijanje zagozd, poravnavanje, vzdrževalna dela, 
sproščanje blokiranih koles

 SUPERCRAFT – TEŽKO KLADIVO
 → Neodbojno 
 → Tiho in neobremejujoče za sklepe
 → Udarni vložki iz posebnega najlona z 
največjo trdnostjo. Brez lomljenja tudi pri 
temperaturah pod ničlo

 → Dušenje vibracij, ergonomsko oblikovan, 
zelo stabilen in pobarvan ročaj iz hikorija

 → Zaščitni rokav ročaja preprečuje poškodbe 
zaradi zgrešenih udarcev

 → Varna povezava med ročajem in glavo 
stebla z aluminijastim klinom in varovalnim 
zatičem

 → Ročaj in vložek zamenljiva

TEŽKA NEODBOJNA KLADIVA SUPERCRAFT

Z ROČAJEM  IZ HIKORIJA

ZAŠČITNA NEODBOJNA KLADIVA SUPERCRAFT

EH 3399.

Uporaba: 
Montaže/popravila v sektorju avtomobilov/gospodarskih vozilih, pozicioniranje in spajanje 

obdelovancev, montaža obdelovancev z ostrimi robovi, poravnavanje, montaža ohišja, izdelava 
naprav, vzdrževalna dela, obdelava pločevine 

  SUPERCRAFT – ZAŠČITNO  
KLADIVO

 → Neodbojno
 → Tiho in neobremejujoče za sklepe
 → Udarni vložki iz posebnega najlona z 
največjo trdnostjo. Brez lomljenja tudi 
pri temperaturah pod ničlo

 → 3-komponentni ročaj z nezlomljivim, 
fleksibilnim jedrom iz steklenih 
vlaken, prevlečenim z ergonomsko 
oblikovanim polipropilenom in plastjo 
elastomera, ki omogoča varen 
oprijem tudi z mastnimi rokami

 → Zaščitni rokav ročaja preprečuje 
poškodbe zaradi zgrešenih udarcev

 → Zamenljivi vložki

Najlon: trdota  Najlon: trdota  

S 3-KOMPONENTNIM 
ROCAJEM
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Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3408.020 20 150 215

3408.030 30 155 470

3408.040 40 160 785

3408.050 50 165 1.250

Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3408.010 10 168 90

3408.012 12 170 130

3408.015 15 175 200

Št. izdelka [mm]

3408s005 1x Ø 10 mm / 1x Ø 15 mm / 1x Ø 20 mm / 1x Ø 30 mm

Udarni vložki stran 168 / zamenjava udarnih vložkov stran 158 www.halder.com  /  167

PREBIJALA IN TOLKAČI

4-DELNI SET TOLKAČEV/PREBIJAL

TOLKAČ

PREBIJALO

PREBIJALA IN TOLKAČIPREBIJALA IN TOLKAČI

PREBIJALA IN TOLKAČIPREBIJALA IN TOLKAČI

UPORABA

pakirano v plastični škatli 

Ti mali pomočniki so na obeh koncih opremljeni z zamenljivimi, zelo odpornimi proti obrabi in 
nezdrsljivimi glavami iz posebnega najlona in tako omogočajo zelo varno in nežno delo z jeklenim 
kladivom, na primer v sektorju avtomobilov in gospodarskih vozil.

Uporaba:
Montaže/popravila/vzdrževalna dela z omejeno dostopnostjo, območje motornih/gospodarskih 
vozil

Tolkači so praktično zaščitno kladivo brez ročaja, z glavo kladiva v roki. Uporabljajo se ne le 
tam, kjer je zaradi omejene dostopnosti uporaba kladiva nemogoča, temveč omogočajo tudi 
zelo natančno odmerjanje udarne sile, natančno udarjanje in delovanje na način, ki prihrani 
trud. Ti mali pomočniki imajo na obeh koncih zamenljive, tihe, nedrobljive in na obrabo zelo 
odporne vložke iz posebnega najlona. So neodbojni ker so polnjeni z jeklenimi granulami. S tem 
dosežemo zaposneli udarni učinek polnila med dotikom udarne površine na del, ki ga je treba 
obdelati. Zaradi zmanjšanega odboja je energija udarca optimalno izkoriščena, delo pa je tiho in 
neobremejujoče za sklepe.

Uporaba:
Montaže/popravila/vzdrževalna dela z omejenim dostopom

Najlon: trdota  

Najlon: trdota  

Včasih je treba

da se obnaša, kot želiš.
Dobro je, če imaš pri roki majhne 

pomagače, na primer tolkač in 
izbijač HALDER.

NASPROTNIKA NA
RAHLO KLOFNITI,
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Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3566.025 20/25 280  80

3566.030 30/35 300 100

3566.040 40/45/50 315 140

3566.060 60/70/80 300 190

3566.081 80 800 685

3566.100 100 900 1.030

Št. izdelka [mm] [g]

3508.010 10 1

3508.012 12 2

3508.015 15 4

3508.020 20 5

3508.025 25 10

3508.030 30 17

3508.035 35 23

3508.040 40 32

3508.045 45 43

3508.050 50 55

3508.060 60 95

3508.070 70 130

3508.080 80 195

3508.100 100 345

3508.225 (zaobljeno) 25 10

3508.230 (zaobljeno) 30 17

3508.240 (zaobljeno) 40 32

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3379.040 40 110 300 640

3379.050 50 115 310 900

3379.060 60 120 315 1.300

Zamenjava udarnih vložkov in ročajev na straneh 158 in 159

POSAMEZNE KOMPONENTE SUPERCRAFT

UDARNI VLOŽKI IN ROČAJI

za mehka in teška kladiva SUPERCRAFT

ROČAJ IZ HIKORIJA

UDARNI VLOŽKI

Najlon: trdota  

ZAŠČITNA NEODBOJNA KLADIVA BLACKCRAFT

EH 3379.

ČISTA

MOČ

www.halder.com  /  169

Leseni ročaji SUPERCRAFT iz lesa hikorije so ergonomsko oblikovani in lakirani. Hikori je les z 
zelo dolgimi vlakni, kar po eni strani vodi do velike stabilnosti ročajev. Po drugi strani pa se stebla 
nikoli ne zlomijo popolnoma na dva dela, temveč ostaneta oba kosa povezana drug z drugim.  
To preprečuje poškodbe zaradi padajočih glav kladiva. 

Uporaba:
Montaže/popravila v sektorju avtomobilov/gospodarskih vozil, sproščanje blokiranih koles, 
konstrukcija karoserije, odstranjevanje udrtin, pozicioniranje in spajanje obdelovancev, 
poravnavanje, obdelava pločevine, vzdrževalna dela, obdelava komponent z občutljivimi 
površinami

  BLACKCRAFT – ZAŠČITNO 
KLADIVO

 → Neodbojno
 → Tiho in neobremejujoče za sklepe
 → Popolnoma oplaščen s poliuretanom: 
brez korozije, brez prask na 
obdelovancu, brez isker v primeru 
okvar, prav tako zmanjšuje vibracije

 → Dolga življenjska doba zaradi debele 
poliuretanske plasti na udarnih 
straneh

 → Ergonomsko oblikovan, nedrseč in 
odporen na zlom jekleni cevni ročajNajlonski vložki za zaščitna kladiva SUPERCRAFT, tolkače in prebijala so zelo trdi s trdoto 

približno 73 po Shoru D. Ti beli poliamidni vložki nudijo izjemne udarne lastnosti in zagotavljajo 
maksimalno trdnost in vzdržljivost. Sestavljeni so iz ekstrudiranega, izjemno homogenega  
materiala. V primerjavi z brizganimi plastičnimi vložki so precej odpornejši proti obrabi in prožni ter 
se ne raztrgajo niti pri temperaturah pod ničlo. Prenesejo velike udarne sile neodbojnih zaščitnih 
kladiv. Odporni so tudi na olje in maščobo.
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Dolžina x Širina
Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3380.140 30 x 40 117 325 680

Dolžina x Širina
Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3380.040 30 x 40 117 300 680

3380.045 35 x 45 140 310 920

3000s039 Kartonska samopostrežna polica EN je opremljena z 8 x 3380.040

3000s051 Kartonska samopostrežna polica EN je opremljena s 4 x 3380.040 / 
4 x 3380.045

Dolžina x Širina
Št. izdelka [mm] [g]

3511.040 30 x 40 35

3511.045 35 x 45 55

Zamenjava udarnih vložkov stran 168 www.halder.com  /  171

Poliuretan: trdota  

UDARNI VLOŽKI

EH 3380.

EH 3380.

ZAŠČITNA NEODBOJNA KLADIVA SECURAL

SECURAL

Vložek za zaščitno kladivo SECURAL je srednje trd s trdoto približno 60 po Shoru D. Zaradi svoje 
pravokotne oblike je SECURAL pravi specialist za vogale in robove. Ti rumeni poliuretanski vložki 
so trpežni in imajo učinek blaženja. 

Uporaba:
Zastekljevanje, montaža aluminijastih in plastičnih letev, vtiskovanje gumijastih tesnil

Uporaba:
Polaganje parketa/laminata, konstrukcija oken/vrat, suha gradnja, montaža  
pohištva, tesarstvo, obdelava pločevine, pozicioniranje in spajanje obdelovancev,  
popravila, dolblenja

 SECURAL – ZAŠČITNO KLADIVO
 → Zamenljivi, pravokotni, srednje trdi 
udarni vložki iz poliuretana

 → Razmerje med maso glave kladiva 
in maso udarca v povezavi z 
elastičnostjo udarnih površin je 
optimalno usklajeno in zagotavlja 
maksimalno dušenje povratnega 
udarca

 → Delo je tiho in neobremejujoče za 
sklepe

 → Zelo visoka udarna moč pri majhni 
teži

 → Popolnoma nezlomljiva povezava 
med glavo kladiva in ročajem zaradi 
vzdolžno varjenega ohišja

ZAŠČITNA NEODBOJNA KLADIVA SECURAL

Poliuretan: trdota  

s posebnim koncem ročaja
Poliuretan: trdota  

SPECIALIST
ZA VOGALE IN ROBOVE
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3677.030 30 104 290 600

3677.035 35 104 295 800

Zamenjava udarnih vložkov stran 158 www.halder.com  /  173

KOMBINIRANO KLADIVO FERROPLEX

Večnamensko in zaščitno kladivo v enem

Uporaba:
Generalno montažna dela v industriji, trgovini in avtomobilskem sektorju, vzdrževalna dela in 
popravila, inštalacijska dela

EH 3677.

UPORABA

FERROPLEX

 KOMBINIRANO KLADIVO 2 V 1
 → Jekleno kladivo plus zaščitno kladivo
 → Glava kladiva izdelana iz 
visokokakovostnega toplotno 
obdelanega jekla, čelna površina je 
induktivno kaljena

 → Zamenljiv udarni vložek iz posebnega 
najlona z največjo trdnostjo

 → Ročaj iz jeklene cevi in ergonomsko 
oblikovan nedrseč gumijast držaj

 → Odporen prašni premaz ščiti pred 
korozijo

 nadomestni najlonski vložek,  
glejte stran 168

KOMBINIRANO KLADIVO FERROPLEX

ENO

ZA DVA
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HALDER

GOZDARSKO 
ORODJE

GOZDARSKO ORODJE

Varnost je testiral inštitut za eksperimente 
in testiranje (VPA) v Remscheidu. VPA se že 
več kot 50 let intenzivno ukvarja s testiranjem 
ročnega orodja.
Pečat GS je vodilni varnostni znak v Evropi in 
ga podeljuje VPA zlasti za ročno orodje.

GOZDARSKO ORODJE

KVALIFICIRAN CERTIFIKACIJSKI ZNAK 
CERTIFIKAT KONTROLNIH ORGANOV 

NAŠE VISOKE KAKOVOSTI

SIMPLEX – CEPILNO KLADIVO

SIMPLEX – CEPILNA SEKIRA

SEKIRICA

VRTLJIVA CEPILNA ZAGOZDA

SIMPLEX – CEPILNA SEKIRA

Upravni odbor za gozdarjenje in gozdarske 
aktivnosti (KWF) podeli pečat odobritve po 
obsežnih praktičnih preizkusih. Uporabniki so 
torej lahko prepričani, da so gozdarska orodja 
HALDER visokokakovostni izdelki za varno 
delo.
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3008.160 60 65 900 4.100

Posamezne komponente na straneh 180 in 181 / navodila za montažo na strani 109

GOZDARSKO ORODJE

CEPILNO KLADIVO

2 V 1

 SIMPLEX – CEPILNO KLADIVO
 → 2 orodji v 1: cepilno kladivo plus 
zaščitno kladivo

 → Cepilni vložek, kovan iz 
visokokakovostnega ogljikovega 
jekla, zagotavlja izjemno dober cepilni 
učinek zahvaljujoč zavihanem nosu

 → Zaradi najlonskega vložka Ø 60 mm 
(bel, trd, zelo odporen na obrabo, 
brez drobljenja tudi pri temperaturah 
pod ničlo) ni nevarnosti poškodb pri 
delu s klini zaradi kovinskih drobcev

 → Veliko daljša življenjska doba 
plastičnih vložkov in aluminijastih 
zagozd

 → Ohišje iz tempranega litega železa z 
vgrajenim zaščitnim tulcem za ročaj in 
visoko odpornostjo proti zlomu

 → Daljša vlakna, zelo stabilen ročaj 
iz hikorija, lakiran in ergonomsko 
oblikovan

 → Vsi deli so zamenljivi 
 → Vključno z usnjeno zaščito

EH 3008.

Cepilni vložek z reverzibilnim nosom
Najlon: trdota  

Uporaba:
Motorno ročno spravilo lesa, varno in materialu prijazno zabijanje jeklenih zagozd z zaščitnim 
vložkom, cepljenje metrskih drv, delo z zagozdo, skrbno zabijanje lesenih količkov, urejanje 
okolice

GOZDARSKO ORODJE
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3008.750 50 100 765 2.700

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3008.751 50 100 765 2.840

Posamezne komponente na straneh 182 in 183 / navodila za montažo na strani 109

GOZDARSKO ORODJE

CEPILNA SEKIRA

2 V 1

 SIMPLEX - CEPILNA SEKIRA
 → 2 orodji v 1: cepilna sekira plus 
zaščitno kladivo

 → Utopno kovano rezilo sekire: vari-
anta 1 z vitko obliko, varianta 2 s 
klinastimi rebri

 → Zaradi najlonskega vložka Ø 50 mm 
(bel, trd, zelo odporen na obrabo, 
brez drobljenja tudi pri temperaturah 
pod ničlo) ni nevarnosti poškodb 
pri delu z zagozdo zaradi kovinskih 
drobcev

 → Veliko daljša življenjska doba 
plastičnih vložkov in aluminijastih 
zagozd

 → Ohišje iz tempranega litega železa z 
vgrajenim zaščitnim tulcem za ročaj 
in visoko odpornostjo proti zlomu

 → Daljša vlakna, zelo stabilen ročaj 
iz hikorija, lakiran in ergonomsko 
oblikovan

 → Vsi deli so zamenljivi
 → Vključno z usnjeno zaščito

EH 3008.

Rezilo sekire s klinastimi rebri
Najlon: trdota  

EH 3008.

Rezilo sekire tanke oblike
Najlon: trdota  

Uporaba:
Posebej primeren za cepljenje mehkega lesa.

Uporaba:
Posebej primeren za cepljenje trdega lesa – optimizirane zagozde povečajo učinek cepljenja in 
preprečujejo zagozdenje v lesu.

GOZDARSKO ORODJE
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Št. izdelka [mm] [g]

3210.160 65 1.340

Št. izdelka [g]

3011.160 1.900

Št. izdelka [mm] [g]

3244.160 830 750

Št. izdelka [g]

3210.168 15

Št. izdelka [g]

3210.169 30

Št. izdelka [mm] [g]

3208.060 60 160

Navodila za namestitev stran 109Nadomestni vijaki 3011.169 stran 116 / navodila za montažo stran 109

GOZDARSKO ORODJE

ROČAJ IZ HIKORIJA

PLASTIČNI TULEC

ZAŠČITA PRED REZANJEM

z reverzibilnim nosom, 

vključno s plastičnim tulcem

 

skupaj z vijakom, matico in vzmetno podložko

CEPILNI VLOŽEK

OHIŠJE IZ TEMPRANEGA LITEGA ŽELEZA

CEPILNO KLADIVO SIMPLEX – POSAMEZNE KOMPONENTE

Ročaj iz hikorija 3244.160 je dovoljeno vgraditi samo v ohišje iz tempranega litega 
železa 3011.160! 

Ta ročaj iz hikorija je ergonomsko oblikovan za uporabo na obeh straneh cepilnega kladiva in je 
tudi pobarvan. Hikori je les z zelo dolgimi vlakni, kar po eni strani vodi do velike stabilnosti ročajev.  
Po drugi strani pa se ročaji nikoli ne zlomijo popolnoma na dva dela, ampak oba kosa ostaneta 
med seboj povezana. To preprečuje poškodbe zaradi snete glave kladiva.

SIMPLEX najlonski udarni vložek je srednje trd vložek s trdoto približno 73 po Shoru D. Ta beli 
poliamidni vložek ponuja izjemne udarne lastnosti in zagotavlja maksimalno trdnost in vzdržljivost. 
Narejen je iz ekstrudiranega, izjemno homogenega materiala. V primerjavi z vložki iz brizgane 
plastike je precej odpornejši proti obrabi in prožen ter se ne drobi niti pri temperaturah pod ničlo. 
Prav tako je odporen na olje in maščobo.

Najlon: trdota  

UDARNI VLOŽKI

Cepilni vložek 3210.160 je dovoljeno vgraditi samo v ohišje iz tempranega litega železa 
3011.160!

Cepilni vložek cepilnega kladiva SIMPLEX je kovan iz visoko kakovostnega ogljikovega jekla. 
Zahvaljujoč reverzibilnemu nosu zagotavlja izjemno dober učinek cepljenja. Zaradi svoje teže 
1340 g prispeva k visoki zgornji težnosti cepilnega kladiva in s tem k dobremu cepilnemu učinku. 
Priložen plastični tulec omogoča vpenjanje cepilnega vložka v ohišje SIMPLEX.

GOZDARSKO ORODJE

V ohišje iz tempranega litega železa 3011.160 je dovoljeno vgraditi samo nadomestne 
dele cepilnega kladiva SIMPLEX! 

Ohišje iz tempranega litega železa SIMPLEX (serija 3011) je najpogosteje uporabljeno ohišje v 
ponudbi HALDER. Ima vgrajen zaščitni rokav za ročaj, ki ščiti ročaj pred poškodbami. To robustno 
ohišje, ki duši tresljaje, je zaradi odpornega prašnega premaza tudi zelo trpežno in je izjemno 
odporno na lomljenje.

POSAMEZNE

KOMPONENTE
ZA CEPILNO KLADIVO SIMPLEX
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Št. izdelka [mm] [g]

3244.750 685 620

Št. izdelka [mm] [g]

3210.751 100 1.070

Št. izdelka [g]

3011.750 990

Št. izdelka [mm] [g]

3210.750 100 930

Št. izdelka [g]

3210.758 15

Št. izdelka [g]

3210.759 30

Št. izdelka [mm] [g]

3208.050 50 100

Nadomestni vijaki 3011.759 stran 116 / navodila za montažo stran 109Navodila za namestitev stran 109 www.halder.com  /  183

GOZDARSKO ORODJE

CEPILNA SEKIRA SIMPLEX – POSAMEZNE KOMPONENTE

ROČAJ IZ HIKORIJA

s klinastimi rebri
vključno s plastičnim tulcem

REZILO SEKIRE

skupaj z vijakom, matico in vzmetno podložko

OHIŠJE IZ TEMPRANEGA LITEGA ŽELEZA

vitka oblika
vključno s plastičnim tulcem

REZILO SEKIRE

Rezilo sekire 3210.751 je dovoljeno vgraditi samo v ohišje iz tempranega litega železa 
3011.750! 

To kovano in kaljeno rezilo sekire za cepilno sekiro SIMPLEX je polirano in sferično brušeno.  
To pomeni, da se sekira ne zagozdi v lesu in ohrani svoj cepilni učinek. Optimizirana klinasta rebra 
povečajo učinek cepljenja in preprečujejo zagozdenje v lesu, zaradi česar je ta različica idealna za 
cepljenje trdega lesa. Zaradi svoje teže 1070 g prispeva k visoki zgornji težnosti cepilne sekire in s 
tem k dobremu cepilnemu učinku. Priložen plastični tulec omogoča vpenjanje cepilnega vložka v 
ohišje SIMPLEX. 

Ta ročaj iz lesa hikorije je ergonomsko oblikovan za uporabo na obeh straneh osi in je tudi lakiran.  
Hikori je les z zelo dolgimi vlakni, kar po eni strani vodi do velike stabilnosti ročajev. Po drugi strani pa 
se ročaji nikoli ne zlomijo popolnoma na dva dela, ampak oba kosa ostaneta med seboj povezana.  
To preprečuje poškodbe zaradi snete glave kladiva.

V ohišje iz tempranega litega železa 3011.750 je dovoljeno vgraditi samo nadomestne 
dele cepilne sekire SIMPLEX! 

To ohišje iz tempranega litega železa ima integriran zaščitni tulec za ročaj, ki ščiti ročaj pred 
poškodbo. To robustno ohišje, ki duši tresljaje, je zaradi odpornega prašnega premaza tudi zelo 
trpežno in je izjemno odporno na lomljenje. Teža 990 g prispeva k visoki zgornji težnosti cepilnih 
osi in s tem k visokemu cepilnemu učinku.

Rezilo sekire 3210.750 je dovoljeno vgraditi samo v ohišje iz tempranega litega železa 
3011.750! 

To kovano in kaljeno rezilo sekire za cepilno sekiro SIMPLEX je polirano in sferično brušeno.  
To pomeni, da se sekira ne zagozdi v lesu in ohrani svoj cepilni učinek. Tanka oblika rezila sekire 
je idealna za cepljenje mehkega lesa. Zaradi svoje teže 930 g prispeva k visoki zgornji težnosti 
cepilne sekire in s tem k dobremu cepilnemu učinku. Priložen plastični tulec omogoča vpenjanje 
cepilnega vložka v ohišje SIMPLEX. 

PLASTIČNI TULEC

ZAŠČITA PRED REZANJEM

Najlonski udarni vložek SIMPLEX je srednje trd vložek s trdoto približno 73 po Shoru D.  
Ta beli poliamidni vložek ponuja izjemne udarne lastnosti in zagotavlja maksimalno trdnost in 
vzdržljivost. Narejen je iz ekstrudiranega, izjemno homogenega materiala. V primerjavi z vložki iz 
brizgane plastike je precej odpornejši proti obrabi in prožen ter se ne drobi niti pri temperaturah 
pod ničlo. Prav tako je odporen na olje in maščobo.

Najlon: trdota  

UDARNI VLOŽKI

GOZDARSKO ORODJE

Ročaj iz hikorija 3244.750 je dovoljeno vgraditi samo v ohišje iz tempranega litega 
železa 3011.750! 

POSAMEZNE

KOMPONENTE
ZA CEPILNE SEKIRE SIMPLEX

182  /  www.halder.com



Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3556.260 50 260 3.100

Št. izdelka [mm] [mm] [g]

3555.375 90 370 1.000

Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3555s001 380 190 70 1.800
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EH 3556.

skupaj s praktičnim transportnim zabojem, 

izdelanim iz posebne plastike

Zaradi optimalne rotacije 20° se doseže visok učinek cepljenja, 
optimalno uporabna v povezavi z cepilnim kladivom SIMPLEX in kladivi SIMPLEX, masivni vrtljiva 
cepilna zagozda iz kovanega toplotno obdelanega jekla, brušena udarna plošča in opremljena 
z lomilnim robom, rezalni rob brušen, svetel, z vodilnim utorom in kovanimi poševnimi utori 
kot tudi kovane vdolbine za oprijem na straneh

Uporaba: 
Učinkovito in enostavno cepljenje metrskih drv, idealno v kombinaciji s 
cepilni kladivi SIMPLEX in težkimi kladivi SIMPLEX

Uporaba: 
Cepljenje majhnih polen in trsk, šiljenje lesenih količkov, grobo 

rezbarenje, kot uporabno orodje na prostem za kampiste, lovce, 
terence itd.

vključno z visokokakovostno usnjeno torbico 

za pas kot zaščita rezila

EH 3555.

 VRTLJIVA CEPILNA ZAGOZDA
 → Trdno kovano 
 → Visok učinek cepljenja z optimalnim  
zasukom za 20° 

 → Ne izogibajte se tudi grčastemu lesu
 → Udarna plošča je brušena in ima lomilni  
rob

 → Stranski žlebovi za varen oprijem
 → Nagnjeni utori preprečujejo, da bi zagozda 
zdrsnila nazaj, tudi v zmrznjenem lesu

GOZDARSKO ORODJEGOZDARSKO ORODJE
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pakirano v darilni leseni škatli 

SEKIRICA

 SEKIRICA
 →  Robustna jeklena konstrukcija iz 
posebnega toplotno obdelanega jekla

 → Z vseh strani fino brušena in polirana
 → Teža 1000 g, popolnoma uravnotežena
 → Ročaj iz nedrsečega usnja se prilagaja 
obliki roke. Usnje tudi vpija vlago in jo 
po opravljenem delu ponovno oddaja

 → Vključno z visokokakovostno zaščito iz 
usnja

SEKIRICA VRTLJIVA CEPILNA  ZAGOZDA



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3366.0S3 80 164 880 3.600

3366.0S5 100 175 1.000 5.000

3366.0S6 100 205 1.000 6.500

Št. izdelka [mm] [g]

3508.S80 80 195

3508.S10 100 345
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 KLADIVO 
 → Za zelo močne udarce in tiho delo 
neobremenjujoče za sklepe

 → Zelo odporni na obrabo, zamenljivi, 
nelomljivi, ploski vložki iz posebnega 
najlona

 → Robotsko varjena glava kladiva z 
zaščitnim tulcem za ročaj.

 → Hikori ročaj iz dolgih vlaken, zelo 
stabilen in blaži tresljaje, pobarvan in 
ergonomsko oblikovan

GOZDARSKO ORODJE

POZOR: 
Ni primerno za uporabo v industrijski proizvodnji oz. drugo občutljivo uporabo! 

 Brez pregradnih plošč med jekleno šobo in vložki!

Uporaba: 
Za nežno zabijanje lesenih količkov.

EH 3366.

 → Za različne možnosti opreme

UDARNI VLOŽKI

Najlon: trdota  

GOZDARSKO ORODJE

Ploski najlonski vložki so izdelani iz ekstrudiranega, izjemno homogenega materiala. V primerjavi 
z brizganimi plastičnimi vložki so veliko bolj odporni proti obrabi in prožni ter se ne raztrgajo niti pri 
temperaturah pod ničlo.

Najlon: trdota  

GOZDARSTVO
LESEN DISPLEJ

KLADIVO



Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3688.001 200 140 40 1.065

Št. izdelka Barva [mm] [mm] [g]

3688.002 modra 75/70/55 100 250

3688.003 črna 75/70/55 100 250

3000s037 Kartonska samopostrežna polica EN je opremljena s 16 x 3688.003

UDARNA PODLOGA

UDARI: 

TO JE TO!

MAGNETNO DRŽALO

EH 3688.

Plastika,
s šestimi neodim magneti

UPORABA

EH 3688.

Uporaba:
Gradnja cest, pločnikov in zelenih površin. S pomočjo kladiva se točna udarna sila kladiva ali glave 
loma porazdeli po ravni površini in se lahko kompenzirajo razlike v višini. To omogoča gladke 
prehode pri pločnikih. Robovi trate ali robnikov (preprečevanje spotikanja robov). Poleg tega se 
podkonstrukcija zbije in prepreči kasnejše povešanje. Površine kamnov in plošč so zaščitene pred 
poškodbami.

Posebna plastika: trdota  

 MAGNETNO DRŽALO
 → Večnamensko držalo brez privijanja 
držala

 → Trdna plastična zasnova
 → Visoka sila prijema zahvaljujoč šestim 
neodim magnetom v lončnem  
magnetu (Ø 65 mm)

 → Gumirana kontaktna površina 
je odporna na olje in preprečuje 
praskanje oprijemne površine

 → Posebna oblika omogoča dve  
ločeni uporabni coni

 → Privlačna prodajna embalaža z 
navodili za uporabo in varnostnimi 
navodili

 POSEBNA PLASTIKA
 → Izdelana iz trpežne, vzdržljive, srednje 
trde posebne plastike

 → Omogoča porazdelitev točne udarne 
sile na površino in kompenzacijo 
višinskih razlik za enakomerne 
prehode 

 → Praktična, robustna podloga
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MAGNETNO
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Št. izdelka [mm] [mm] [mm] [g]

3000.993 480 355 185 10.000

UNIVERZALNO

Izbor najbolj priljubljenih mehkih kladiv 
z različnih področij uporabe 

Oprema:

PREDSTAVITEV IZDELKOV

PRODAJNI PRIPOMOČKI ZA TRGOVINO

Ime drži, kar obljublja: ta vzorčni kovček ponuja optimalen prerez palete zaščitnih kladiv HALDER: 
Vseh osem razpoložljivih udarnih vložkov in vsi trije tipi ohišja iz serije SIMPLEX, pa tudi neod-
bojna kladiva SUPERCRAFT in SECURAL, osnovno kladivo BASEPLEX in kombinirano kladivo 
FERROPLEX. Ampak to še ni vse! Priloženi so tudi magnetno držalo ter prebijalo in tolkač. Idealno 
za odmeven uspeh vaše prodaje na terenu!

PRODAJNI PRIPOMOČKI ZA TRGOVINO

 → REGAL
HALDER ponuja prilagodljiv sistem 
Prodajne police za optimalno prodajno 
pospeševalno predstavitev asortimana, 
prilagojenega posamezni skupini strank v 
trgovini.

 → UDARNA POSTAJA
Za testiranje zaščitnih kladiv HALDER. 
aluminijast okvir, napolnjen z jekleno 
šobo in 2,5 cm debela jeklena plošča za 
minimalno raven hrupa. Vključena 
izbira mehkega kladiva HALDER.

 → PRODAJNA POLICA IZ LESA
Za različne možnosti opreme priložnosti  
(posamezni izdelki in promocijske škatle).

 → SAMOPOSTREŽNA POLICA
Za optimalno predstavitev zaščitnih kladiv 
HALDER na prodajnem pultu.

Prvega vtisa se ne da popraviti. To lahko 
potrdimo vsi. Za brezhibno predstavitev 

orodja HALDER smo pripravili tri vrhunske 
modele kovčkov, ki vam bodo v izjemno 

pomoč pri prodaji za vaš 

USPEH 

BREZ 
KONKURENCE.

 → SAMOPOSTREŽNA POLICA
Za optimalno predstavitev 
zaščitnih kladiv HALDER velikosti 
Ø 25 mm - Ø 60 mm na 
podajalnem pultu.
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SLOVARSLOVAR

Št. izdelka stran Št. izdelka stranŠt. izdelka stran Št. izdelka stran Št. izdelka stran Št. izdelka stran Št. izdelka stran

3000s038 163 
3000s039 171 
3000s051 171 
3000s037 188 
3000.993 190 

3001.030 121 
3001.040 121 
3001.050 121 
3001.060 121 
3001.080 121 
3001.082 121

3002.030 122 
3002.040 122 
3002.050 122 
3002.060 122 
3002.080 122 
3002.081 137 
3002.082 122 
3002.100 137

3003.030 123 
3003.040 123 
3003.050 123 
3003.060 123 
3003.080 123 
3003.082 123

3006.030 125 
3006.040 125 
3006.050 125 
3006.060 125

3007.030 124 
3007.040 124 
3007.050 124 
3007.060 124 
3007.080 124 
3007.081 137 
3007.082 124 
3007.100 137 
3007.125 89/137 
3007.141 137

3008.030 126 
3008.040 126 
3008.050 126 
3008.060 126 
3008.080 126 
3008.081 138 
3008.160 79/177 
3008.750 81/179 
3008.751 83/179

3009.030 127 
3009.040 127 
3009.050 127 
3009.060 127 
3009.080 127 
3009.081 139

3011.030 115 
3011.039 116 
3011.040 115 
3011.049 116 
3011.050 115 
3011.059 116 
3011.060 115 
3011.069 116 
3011.080 115 
3011.089 116 
3011.100 115 
3011.109 116 
3011.125 115 

3011.129 116 
3011.160 180 
3011.169 116 
3011.750 183 
3011.759 116

3012.030 130 
3012.040 130 
3012.050 130 
3012.060 130 
3012.080 130 
3012.081 140 
3012.082 130 
3012.260 144 
3012.261 147 
3012.280 144 
3012.281 147 
3012.282 144

3013.030 130 
3013.040 130 
3013.050 29/130 
3013.060 21/130 
3013.080 21/57/130 
3013.081 140 
3013.082 130

3017.030 130 
3017.040 130 
3017.050 130 
3017.051 45/99/149 
3017.060 130 
3017.080 130 
3017.081 140 
3017.082 130

3022.260 143 
3022.261 146 
3022.280 143 
3022.281 146 
3022.282 143

3023.030 131 
3023.040 131 
3023.050 131 
3023.060 131 
3023.080 131 
3023.082 131 
3023.260 144 
3023.280 144 
3023.282 144

3026.030 131 
3026.040 35/131 
3026.050 35/131 
3026.060 131 
3026.260 144

3027.030 131 
3027.040 131 
3027.050 17/131 
3027.060 131 
3027.080 55/131 
3027.081 141 
3027.082 131 
3027.100 19/55/141 
3027.260 17/145 
3027.261 19/146 
3027.280 19/145 
3027.281 19/146 
3027.282 17/145

3028.030 132 
3028.040 132 
3028.050 132 

3028.060 132 
3028.080 132 
3028.081 141 
3028.082 132 
3028.260 145 
3028.261 146 
3028.280 145 
3028.281 146 
3028.282 145

3029.030 132 
3029.040 132 
3029.050 132 
3029.060 132 
3029.080 132 
3029.260 145 
3029.280 145 
3029.282 145

3089.030 132 
3089.040 132 
3089.050 75/132 
3089.060 75/132 
3089.080 132 
3089.081 141

3101.030 121 
3101.040 121 
3101.050 121 
3101.060 121

3102.030 122 
3102.040 122 
3102.050 122 
3102.060 122

3103.030 123 
3103.040 123 
3103.050 123 
3103.060 123

3106.030 125 
3106.040 125 
3106.050 125 
3106.060 125

3107.030 124 
3107.040 124 
3107.050 124 
3107.060 124

3108.030 126 
3108.040 126 
3108.050 126 
3108.060 126

3113.030 133 
3113.040 27/133 
3113.050 133 
3113.060 15/133

3117.030 133 
3117.040 133 
3117.050 59/133 
3117.051 45/99/149 
3117.060 133

3118.030 65/134 
3118.040 65/134 
3118.050 134 
3118.060 134

3122.030 115 
3122.039 116 
3122.040 115 

3122.049 116 
3122.050 115 
3122.059 116 
3122.060 115 
3122.069 116

3127.030 133 
3127.040 91/133 
3127.050 133 
3127.060 133

3137.030 134 
3137.040 134 
3137.050 134 
3137.060 15/134

3201.030 111 
3201.040 111 
3201.050 111 
3201.051 150 
3201.060 111 
3201.080 111

3202.030 111 
3202.040 111 
3202.050 111 
3202.060 111 
3202.080 111 
3202.100 111 
3202.260 143 
3202.280 143

3203.030 111 
3203.040 111 
3203.050 111 
3203.060 111 
3203.080 111

3206.030 112 
3206.040 112 
3206.050 112 
3206.060 112

3207.030 112 
3207.040 112 
3207.050 112 
3207.051 150 
3207.060 112 
3207.080 112 
3207.100 112 
3207.125 112 
3207.141 112

3208.030 112 
3208.040 112 
3208.050 112/183 
3208.060 112/181 
3208.080 112

3209.030 113 
3209.040 113 
3209.050 113 
3209.060 113 
3209.080 113

3210.160 180 
3210.168 181 
3210.169 181 
3210.750 182 
3210.751 182 
3210.758 182 
3210.759 183

3244.030 119 
3244.040 119 

3244.050 119 
3244.060 119 
3244.061 119 
3244.080 119 
3244.081 119 
3244.082 119 
3244.100 119 
3244.160 181 
3244.750 183

3366.0S3 186 
3366.0S5 23/186 
3366.0S6 23/87/89/186 
3366.020 160 
3366.025 160 
3366.030 160 
3366.035 160 
3366.040 47/59/97/160 
3366.045 160 
3366.050 37/97/160 
3366.060 31/37/47/87/160 
3366.070 31/37/55/160 
3366.080 160 
3366.081 41/165 
3366.107 57/71/73/165 
3366.110 165 
3366.225 65/95/161 
3366.230 65/161 
3366.240 161

3377.025 162 
3377.030 162 
3377.035 162 
3377.040 71/162 
3377.045 162 
3377.050 37/71/162 
3377.060 37/71/73/162 
3377.070 37/162 
3377.130 163 
3377.140 97/163 
3377.150 97/163 
3377.160 163

3379.040 169 
3379.050 169 
3379.060 41/169

3380.040 103/171 
3380.045 29/47/171 
3380.140 51/171

3399.040 164 
3399.050 39/164 
3399.060 164

3408.010 167 
3408.012 39/167 
3408.015 167 
3408.020 167 
3408.030 71/167 
3408.040 71/167 
3408.050 167 
3408s005 167

3508.010 168 
3508.012 168 
3508.015 168 
3508.020 168 
3508.025 168 
3508.030 168 
3508.035 168 
3508.040 168 
3508.045 168 
3508.050 168 
3508.060 168 

3508.070 168 
3508.080 168 
3508.100 168 
3508.225 168 
3508.230 168 
3508.240 168 
3508.S80 186 
3508.S10 186

3511.040 171 
3511.045 171

3555.375 85/184 
3555s001 184

3556.260 87/185

3566.025 168 
3566.030 168 
3566.040 168 
3566.060 168 
3566.081 168 
3566.100 168

3677.030 67/173 
3677.035 173

3688.001 25/189 
3688.002 188 
3688.003 61/188

3701.030 121 
3701.040 121 
3701.050 121 
3701.060 121 
3701.080 121

3702.030 122 
3702.040 122 
3702.050 122 
3702.060 122 
3702.080 122

3703.030 123 
3703.040 123 
3703.050 123 
3703.060 123 
3703.080 123

3704.030 128 
3704.040 128

3706.030 125 
3706.040 125 
3706.050 125 
3706.060 125

3707.030 124 
3707.040 124 
3707.050 124 
3707.060 124 
3707.080 124

3708.030 126 
3708.040 126 
3708.050 126 
3708.060 126 
3708.080 126 
3708.081 138

3709.030 127 
3709.040 127 
3709.050 127 
3709.060 127 
3709.080 127 

3709.081 139

3711.030 115 
3711.039 117 
3711.040 115 
3711.049 117 
3711.050 115 
3711.059 117 
3711.060 115 
3711.069 117 
3711.080 115 
3711.089 117

3728.030 135 
3728.040 135 
3728.050 135 
3728.060 135 
3728.080 135

3748.030 135 
3748.040 73/135

3749.030 135 
3749.040 39/135

3804.030 113 
3804.040 113

3844.030 119 
3844.040 119 
3844.060 119 
3844.080 119 
3844.081 119

3906.025 153 
3906.030 153 
3906.040 153 
3906.050 153

3908.025 153 
3908.030 153 
3908.040 153 
3908.050 153

3944.025 155 
3944.040 155

3966.025 155 
3966.030 155 
3966.040 155 
3966.050 155

3968.025 154 
3968.030 67/154 
3968.040 35/154 
3968.050 35/154

3988.025 155 
3988.030 155 
3988.040 155 
3988.050 155
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Za vse produkte iz tega kataloga veljajo HALDERJEVI plačilni in dostavni pogoji. Prosimo vas, da 
uporabljate naročniške številke za enoznačni opis izdelkov. Vse mere so, če ni podano drugače, v 
milimetrih. Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi razvoja ali napak pri tisku. Copyright Erwin 
Halder KG. Kopiranje, tudi samo izvlečkov, je dovoljeno samo z našo privolitvijo. Naše splošne pogoje 
poslovanja najdete na povezavi »www.halder.de«. Če nimate internetnega dostopa, lahko splošne 
pogoje poslovanja zahtevate tudi telefonsko.

Že več kot 80 let je Erwin Halder KG zanesljiv in kompetenten partner za trgovino, industrijo in komercialo. 
To ni samo zaradi naših visokokvalitetnih izdelkov "Made in Germany", ampak prav tako zaradi individualne 
podpore, ki jo ponujamo našim kupcem. Še danes je celotna procesna veriga v rokah našega družinske-
ga podjetja, od razvoja do proizvodnje in distribucije po celem svetu. Pri tem polagamo veliko pozornost 
vsem področjem. Testirajte original za originale.

DOBRA INVESTICIJA:
V KAKOVOST PROIZVAJALCA

IZZOVITE NAS – DOKAZALI SE BOMO

Reg.-Nr. 2460Reg.-Nr. 2460 Reg.-Nr. 2460Reg.-Nr. 2460 Reg.-Nr. 2460 Reg.-Nr. 2460

VARNOSTNA NAVODILA
Za zmanjšanje tveganj za uporabnike in ljudi v okolici je pri delu z našimi zaščitnimi kladivi treba 
upoštevati naslednja varnostna navodila.

1  Pri delu s kladivi priporočamo uporabo zaščitne opreme (uporaba 
zaščitnih rokavic in zaščitnih očal).

2  Pri udarjanju s kladivi zagotovite ustrezno varnostno razdaljo do  
ostalih ljudi in objektov.

3  Pri udarjanju po kaljenih obdelovancih vedno uporabljajte kladiva s 
plastičnimi vložki.

4  Kladiva uporabljajte izključno za opravila, za katera so namenjena. 
Izogibajte se spodletelim udarcem in vedno uporabljajte udarno  
površino kladiva, nikoli ne udarjajte s stranskimi površinami kladiva.

5  Izberite kladivo ustrezne teže in premera glede na delo, ki ga  
opravljate.

6  Pred vsako uporabo preverite, ali so vsi deli kladiva pravilno vstavljeni 
in pritrjeni.

7  Ne uporabljajte vložkov, ki so poškodovani, »razcveteni«. Zamenjajte 
jih z nadomestnimi vložki oz. držaji.

8  Iz varnostnih in garancijskih razlogov uporabljajte za kladiva HALDER 
izključno originalne nadomestne dele HALDER.

9  Pri zamenjavi nadomestnih delov SIMPLEX sledite navodilom na  
strani 109.

10  Nikoli na udarjajte s kladivom po kladivu.

11  Poskrbite za ustrezno skrbno vzdrževanje in shrambo zaščitnih kladiv.

12  Jeklene zagozde vedno zabijajte s kladivom s plastičnimi vložki.  
Udarci jekla ob jeklo lahko povzročijo drobljenje.

 Ob zgornjih varnostnih navodilih upoštevajte tudi vsa priporočila v vaši 
državi.
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