
Cleste autoblocant pentru sudura 
 
Bratul cu deschidere mare ofera mai multa versatilitate la prinderea unei varietati 

de forme. 

Clestele Fast Release – 6R 6”/150 mm – capacitate de prindere 54mm (menghina 

autoblocanta 6R cu deschidere rapida, 150 mm, deschiderea falcilor 54 mm).   

Clestele Fast Release – 11R 4”/275 mm – capacitate de prindere 102mm 

(Menghina autoblocanta 11R cu deschidere rapida, 275 mm, deschiderea falcilor 

102 mm).   

 

Cod articol: 10507190 (6R), 10507189 (11R) 

 
 

Descriere produs: 

 falci forjate din otel special de scule 

 manere din tabla cu manson bimaterial pentru conditii grele 

 acoperire: nichelare 

 surub fosfatat 

 pentru table si profile 

http://www.ofertescule.ro/30-cleste-autoblocant-tip-c/cleste-c/


 
Marca IRWIN VISE-GRIP este legendara. Meseriasii profesionisti au avut încredere 

în rezistenta si durabilitatea clestilor VISE-GRIP ® din anul 1924. Cu performante 

dovedite la fiecare utilizare, acestea sunt instrumentele pe care meseriasii le aleg 

în primul rând si le transmit generatiei urmatoare. 

CLESTI CU BLOCARE 

Clestii cu blocare VISE-GRIP ® au o durata de utilizare de doua ori mai mare decât 

alti clesti cu blocare de pe piata. Clestii nostri inovatori cu blocare VISE-GRIP ® 

Fast Release™ au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura 

mâna, astfel încât sunt de doua ori mai usor de deschis decât modelele 

traditionale. În plus, mânerul ProTouch™ cu strat antialunecare ofera confort, 

control si reduce oboseala mâinii. Clestii cu blocare care încorporeaza o noua 

tehnologie, cu falci curbate (CR), reprezinta ultima inovatie în domeniul 

instrumentelor cu blocare din familia VISE-GRIP ® . Cu un brat inferior cu 

strângere proprie, acesti clesti cu blocare au o putere de prindere de trei ori mai 

mare decât clestii traditionali cu blocare, nu aluneca si nu se desprind. Nu este 

nevoie de o presiune puternica –falcile se strâng astfel încât sa ofere o prindere 

maxima pe masura în care sculei i se aplica o forta de torsiune mai mare. Gama 

CR este disponibila atât în variantele Original si Fast Release. 

Clestii GrooveLock VISE-GRIP ® au un buton cu apasare si glisare care regleaza 

bratele de doua ori mai rapid decât alti clesti cu deschidere variabila similari. 

Mânerul ProTouch™ cu strat antialunecare ofera confort, control si reduce 

oboseala mâinii. Cu o pozitionare precisa a falcilor si un sistem cu deschidere 
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variabila cu mai multe santuri, clestii GrooveLock sunt disponibili acum cu falci 

drepte, netede si în forma de V. 

În plus fata de clestii cu blocare si clestii cu deschidere variabila, VISE-GRIP ® ofera 

o linie completa de clesti, chei, inclusiv clesti traditionali, chei pentru tevi si scule 

specializate – toate beneficiind de garantia pe viata IRWIN ® VISE-GRIP ® . 

Clestii si cheile IRWIN ® VISE-GRIP ® continua sa stabileasca standardele pentru 

fiabilitate, calitate si inovatie… astazi si pe viitor. Ori de câte ori este necesar un 

instrument de calitate, IRWIN ® VISE-GRIP ® este prezent. 

Clestii cu blocare IRWIN ® VISE- GRIP ® Fast Release au un dispozitiv de eliberare 

fara declansare, actionat cu o singura mâna, astfel încât sunt de doua ori mai usor 

de deschis decât modelele traditionale. 

Mânerul ProTouch™ cu anticiupire si antialunecare ofera confort, control si 

reduce oboseala mâinii. 

Clesti blocare cu falci curbate: 

Falca inferiora cu strângere proprie ofera o putere de strângere de trei ori mai 

mare, fara alunecare si fara desprindere, pe orice fel de piulita sau cap de surub. 

CLESTI CU BRAT CURBAT UNIC: 

Ideal pentru prinderea si rasucirea în conditii de siguranta a numeroase suprafete, 

cum ar fi o teava rotunda, bolturi patrate sau hexagonale si altele. 

Perfect pentru orice utilizare care necesita un cuplu de strângere maxim. 

 


