
Naše řetězy zvyšují ziskovost vašich výrobků
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FB nástroj na dělení řetězů je úspěšně používaným  
nástrojem pro údržbu a úpravu délky Flyerových a  
válečkových řetězů. Servisní a údržbářské práce s ním  
můžete provádět bez větší námahy doslova obratem ruky. 
Díky němu jsou běžné nástroje pro odstraňování hlav nýtů 
nebo dělení řetězů zbytečné (bez použití úhlové brusky  
minimalizujete riziko vzniku požáru).

Nástroj na dělení řetězu ve svěráku

Lze jej přidržovat ručně nebo upnout do svěráku, čepy je  
možné jednoduše vytlačit z destiček řetězu.

FB NÁSTROJ NA  
DĚLENÍ ŘETĚZŮ

Bezpečný a přesný
Protože se s ním snadno zachází, nebezpečí úrazu je  
minimální. Je vyloučeno odletování jisker, nebezpečí požáru  
a poškození řetězů, které hrozí, když se k opravě použijí  
nesprávné nástroje

Robustní a s dlouhou životností 
Je vyrobený z kvalitní a perfektně zpracované oceli, což  
zaručuje precizní práci a dlouhou životnost

Rychlejší práce
Když se použije nástroj na dělení řetězů, proces zkracování 
řetězů trvá jen několik minut. Ušetříte tak čas a tím i peníze

Snadné zacházení
Čepy se jednoduše vytlačí z destiček řetězu. Na renovaci  
a údržbu řetězů vám stačí svěrák nebo jen vlastní ruce – je 
to hračka 

Nejsou zapotřebí žádné další nástroje
Nepotřebujete úhlovou brusku, kladivo ani vyrážeč čepů. Díky 
FB nástroji na dělení řetězů jsou jiné nástroje pro úpravu délky 
zbytečné

Flexibilní a mnohostranný
FB nástroj na dělení řetězů umožňuje zpracovat Flyerovy a  
válečkové řetězy o rozteči 3/8“ (9,525 mm) až 1 ¼“ (31,75 mm)

VÝHODY
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NÁVOD K OBSLUZE
Krok 1
Otevřete nástroj na dělení řetězů

Vytlačovací vřeteno zatočte kličkou zpět natolik, aby vyrážecí čep mírně vyčníval ze svěracího 
vřetene řetězu. Šířku upnutí lze nyní přednastavit za pomoci upínacího dutého šroubu a 
vytlačovacího vřetena. Přitom se nesmí zapomínat na to, že průměr vyrážecího čepu musí být 
vždy menší než průměr čepů řetězu.

Krok 2
Zafixujte řetěz se svěracím vřetenem

Předem přesně určete, které čepy chcete vytlačit. Řetěz zafixujte mezi upínacím dutým 
šroubem a svěracím vřetenem řetězu tak, aby vyrážecí čep dosedal soustředně na hlavu čepu 
řetězu. Překontrolujte, zda je možné vyrážecí čep zatlačit do středové osy čepu.

Krok 3
Vytlačení čepu řetězu

Otáčejte kličkou vytlačovacího vřetene tak dlouho, dokud vyrážecí čep nevytlačí čep řetězu z 
destičky. Předtím, než se čep uvolní, budete pociťovat odpor. Otáčejte kličkou dále tak dlouho, 
dokud čep nevypadne z dutého upínacího šroubu. Nástroj na dělení řetězů můžete upnout do 
svěráku nebo ho celý přidržovat v ruce, přičemž tuto ruční manipulaci doporučujeme u řetězů s 
roztečí do 1 palce.

Krok 4
Povolte svěrací vřeteno

Vytlačovací vřeteno zatočte za pomoci kličky zpět a uvolněte svěrací vřeteno řetězu. Řetěz je 
nyní rozdělený a připravený pro údržbu. Až odstraníte čep a provedete opravu, můžete řetěz 
opět spojit spojovacím článkem nebo čepem.

Krok 5
Nástroj vyčistěte a použijte mazivo

Nástroj na dělení řetězů po použití vyčistěte a pohyblivé části namažte vhodným mazivem, aby 
se předešlo opotřebení a korozi. Nástroj uchovávejte na suchém a čistém místě, aby se 
předešlo jeho poškození a nevytvářela se na něm rez. Tak ho budete moci používat po dlouhou 
dobu.

Tipy pro praxi: 
Když se hlava čepu-nýtu odborně odstraní úhlovou bruskou 
stačí na vytlačení čepu řetězu menší síla a šetří se tím i vyrážecí čep.
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Rozsah výkonu Šířka 
upnutíVálečkové řetězy ISO 606 Flyerovy řetězy ISO 4347

Norma
Rozteč

Norma
Rozteč max

(palce) (palce) (mm)

KTX1 DIN 8187 
DIN 8188 ⅜“ – ½“

DIN 8152-1 (LL/EL)
DIN 8152-3 (BL/LH)

ANSI 29.8 (AL)
⅜“ - ½“ 27

KTX2 DIN 8187
DIN 8188 ½“ – ¾“

DIN 8152-1 (LL/EL)
DIN 8152-3 (BL/LH)

ANSI 29.8 (AL)

½“ - ¾“
½“ - ⅝“
½“ - ¾“

27

KTX3  DIN 8187
DIN 8188

⅝“ – 1“
⅝“ – 1¼“

DIN 8152-1 (LL/EL)
DIN 8152-3 (BL/LH)

ANSI 29.8 (AL)

⅝“ – 1“
⅝“ – ¾“
⅝“ – 1¼“

45

Upínací šířka = max. délka čepu

Vytlačovací vřeteno

Klika

Vytlačovací čep

Svěrací vřeteno řetězu

Rukojeť

Základní těleso

Dutý upínací šroub
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