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Tere tulemast
Pitzli maailma

See on Pitzl
Kõrgeimate nõudmiste täitmiseks mõeldud innovatiivsete puitühendussüsteemide pakkujana oleme toodete pideva edasiarendamise ja toodete optimeerimise endale 

eesmärgiks seadnud. Pitzli tootesarja kuuluvad postiankrud, rõdu- ja tarapostid, pistikühendussüsteemid ja post-pärlin-ühendused. Loomulikult valmistame vastavalt teie 

soovidele ka individuaalseid lahendusi.

Kõik Pitzli liitmikud ja postiankrud saab kinnitada erinevate tootjate kruvidega.

Projekteerimise käsiraamat
Pitzli Projekteerimise käsiraamatu ja vastavate mõõtmistega on tagatud tootegruppide efektiivne ja eelkõige turvaline käsitsemine. 

Aadressilt www.pitzl-connectors.com/statikhandbuch saate Projekteerimise käsiraamatu tasuta alla laadida.

Ohutus
Teie ohutuse tagamiseks on suurel osal meie postiankrutest ja kõigil meie HVP-liitmikel ETA sertifikaat.

ETA-15/0187
HVP-liitmikud

ETA-10/0413
Postiankrud ja post-pärlin-liitmikud
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Montaaživideo:
Puurimisseade

Montaaživideo:
Freesimisseade

Kasutusvideo:
Naelatihenduslindi etteandur

Montaaživideo:
Freesimis- ja monteerimisšabloon

 PFOSTENTRÄGER |  HVP-VERBINDER

PITZL - Der führende Komplettanbieter

Das Statikhandbuch

Pitzli tootevideod
Tutvuge kogu informatsiooniga, mis puudutab Pitzli toodete monteerimist ja käsitsemist. Pitzli näitlikud ja õpetlikud tootevideod tutvustavad kõigi levinud toodete kasutamist 

alates rõdu- ja tarapostidest kuni Pitzli uute tööriistadeni välja, mis on mõeldud postiankrute ja liitmike turvaliseks ja probleemideta monteerimiseks.

Külastage meie internetilehekülge www.pitzl-connectors.de/videos ja tutvuge Pitzli innovatiivsete toodete mitmekesise valikuga.



Pitzli tööriistad
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Kõrgeimate nõudmiste täitmiseks mõeldud innovatiivsete 
puitühendussüsteemide pakkujana oleme toodete pideva edasiarendamise 
ja toodete optimeerimise endale eesmärgiks seadnud.

Meie ettevõttes kehtib see lisaks usaldusväärsele tarneteenusele ja 
toodete kvaliteedile eelkõige nii tehnilise toe puhul kui ka maksimaalse 
kindluse osas, mis puudutab kehtivaid norme ja lubasid.

Kvaliteedinõue „Made in Germany“ on viimastel aastatel oluliseks 
konkurentsieeliseks osutunud.

Seega saame oma klientide individuaalsetele soovidele sihipäraselt ja 
paindlikult läheneda.

Meie eesmärgiks on innovatiivsete lahenduste arendamine puidust 
ehitamise valdkonnas. Miks siis ainult liitmike ja postiankrutega piirduda? 
Pitzl tahab oma kliente ka toodete monteerimisel aidata. Seetõttu pakume 
iga toote jaoks suures valikus kasulikke tarvikuid ja tööriistu, mis 
võimaldavad kiiremini, turvalisemalt ja eelkõige täpsemini monteerida.

Tööriistade ja tarvikute õige kasutamise tutvustamiseks pakub Pitzl 
õpetlikke ja informatiivseid videosid, mille leiate aadressilt 
www.pitzl-connectors.com/videos.

Pitzl hindab innovatsiooni, uuringuid ja arendust ka edaspidi kõrgelt ja 
tulevikus töötatakse liitmiksüsteemide valdkonnas palju uusi võimalusi 
välja.

Küsimuste korral ja tehnilise toe saamiseks võtke palun ühendust meie 
tugimeeskonnaga aadressil: support@pitzl-connectors.com
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0000.939050000.839050000.739050042.73905 50936.2400 50937.8000

Puurid ja süvistid
 Meie toodete normikohase montaaži kõrgeim kvaliteet

Puiduspiraalpuur postiankrutele, keermestatud torniga M 24 või M 30

004261022521420042.73905

002261022521030003.73905

Süvisti puiduspiraalpuurile artikli nr. 50937.2400 ja artikli nr. 50937.3000

50937.0000 103 1000

Puiduspiraalpuurid postiankrutele keermestatud toruga Ø 44 mm ja sileda toruga Ø 42,4 mm ning meie SPP-liitmikele artikli nr. 88712.0000 ja 88716.0000

0081615220415,240000.83905

Süvisti puiduspiraalpuurile artikli nr. 50938.0000

50939.0000 103 1000

Keerdpuur meie liitmikule SPP 80 artikli nr. 88715.0000

000121002001420042.63905

 Süvisti keerdpuurile M24 artikli nr. 50936.2400

50937.8000 80 1000

Puur „Spur Bit“ meie SPP 80-liitmikule artikli nr. 88715.0000

31061001080008.53905

Kõigi tööde tegemiseks, milleks kasutatakse meie puure ja süvisteid, soovitame kasutada meie puurimisseadet 59420.0000, liistusoonepuurimisseadet või muid puurimistarvikuid.

Tähelepanu: Meie puurid ja süvistid on saadaval ka komplektina, mis sisaldavad kvaliteetset puidust kasti. 

50935.8000
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Artikli nr. Ø mm

Artikli nr. Ø mm

Kasulik pikkus mm Kogupikkus mm Ø Puuripadruni vastuvõtt mm Maksimaalne pöörlemine minutis

Artikli nr. Ø mm Kasulik pikkus mm Kogupikkus mm Ø Puuripadruni vastuvõtt mm Maksimaalne pöörlemine minutis

Artikli nr. Ø mm Kasulik pikkus mm Kogupikkus mm Ø Puuripadruni vastuvõtt mm

Ø Puuripadruni vastuvõtt mm

Maksimaalne pöörlemine minutis

Maksimaalne pöörlemine minutis

Artikli nr. Ø mm Maksimaalne pöörlemine minutis

Artikli nr. Ø mm Maksimaalne pöörlemine minutis

Artikli nr. Ø mm Kasulik pikkus mm Kogupikkus mm

Spiraalpuuride komplekt



www.pitzl-connectors.com/videos/

www.pitzl-connectors.com/downloads/

Video

Downloads

59420.0000

50018.2000 50020.2000

Puurseade
Võimaldab puidupakkudes puurimis- ja läbindamistöid jõudu säästes ja täpselt teha. Sujuv reguleerimine võimaldab puitu mõõtudes 120 x 120 ja 240 x 240 mm töödelda. 
Lihtne hammaslatt ja süvis garanteerivad ühtlase puurimis- ja süvistamistulemuse.

Artikli nr.

59420.0000 57

Konduktor puuri täpseks juhtimiseks
Artikli nr.

50020.2000 20

50020.2400 24

50020.3000 30

50020.4200 42,5

Konduktori otsak

50018.2000 20

50018.2400 24

50018.3000 30

50018.4200 42,5
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(Ei sisalda puurseadet)

Ø Puurseadme vastuvõtt mm

Ø mm

Artikli nr. Ø mm



58000.0000 58400.0000

www.pitzl-connectors.com/videos/

www.pitzl-connectors.com/downloads/

Video

Downloads

0000

Freesimis- ja monteerimisšabloonid
Freesimis- ja monteerimisšabloonid igas suuruses liitmikele, mis kuuluvad HPV-sarjadesse.

Painduvad ja lihtsalt reguleeritavad šabloonid võimaldavad liitmiku laiust kiiresti reguleerida.

0000.22388 - 0000.40088mm 08 - 520000.00085

0000.06588 - 0000.02488mm 041 - 0010000.00485
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Artikli nr. Liitmiku laius Sobib järgmise suurusega liitmikele artikli nr.



0000.393850000.29385

58390.0000

58399.0000

58391.0000

Freesimisseade
Artikli nr.

58399.0000

Freesimisseade koosneb järgmistest artiklitest:

• Freesimisšabloon, artikli nr. 58390.0000

• Scheeri pealmine käsifrees artikli nr. 58391.0000

• Freespuur artikli nr. 58392.0000

Freesimisšabloon meie HVP-liitmike sissefreesimiseks
Lihtne käsitseda, täpne ja kiire.
Freesimisseadme kompaktne konstruktsioon võimaldab seda kõigi HVP pea- ja kõrvalkandurite detailide puhul kasutada, mille paksus on 12 mm. See tagab liitmike täpse 
sissefreesimise läbi kindlaks määratud komponentide. Lineaarsed juhikud võimaldavad absoluutselt puhtalt ja täpselt freesida. Tänu ekstsentrikpingutusseadmele on võimalik 
kiiresti ja täpselt fikseerida. Ergonoomiline konstruktsioon võimaldab mugavalt ja kiiresti töötada ja hoiab seega hinnalist aega kokku.

Artikli nr.

58390.0000

Scheeri pealmine käsifrees HM 14
Pealmine käsifrees HM 14 sobib keskmise raskusega freesimistöödeks ja on ideaalne vooderdise freesimiseks. See on varustatud valgusvoo jaoks mõeldud universaalmootoriga.

58391.0000 1200 W  4,7 kg 3 x M 10 1800 60 mm

Tarvikud Scheeri freesimisseadmele HM 14
Täpseks freesimiseks on vaja kopeerimisrõngast Ø 30 mm ja freesi Ø 20 mm.

Artikli nr. 

58392.0000 Freespuur HSS FRB 20 x 45 A

58393.0000 Kopeerimisrõngas Ø 30 mm

See kombinatsioon on optimaalseks freesimiseks vajalik. Tänu sellele saadakse iga liitmiku puhul täpne freesimistulemus. Selle abil on meie liitmikke ilma lisamõõtmiseta 
kiiresti monteerida.
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Artikli nr. Võimsus Netokaal Revolverlöök Väliskeere Pöörete arv Maksimaalne käigupikkus

Kirjeldus



55650.200055650.0000 55650.1100

55650.1000

Seinatugi
3-osaline, galvaaniliselt tsingitud, täpne reguleerimine vasakule/paremale keerme abil, toru 45 x 45 mm

Kaal

02 M0024 - 00610000.05655 12,5 kg

3- osaline, galvaaniliselt tsingitud, reguleeritava distantsihoidikuga, pikkus 1300 - 1970 mm 

02 M0024 - 00610010.05655 18,2 kg

Nõuanne: Soovi korral saadame teile meie arvutusprogrammi.

Distantsihoidik
Torust 40 x 40 x 2 x 1265 mm, mõeldud seinaelementide optimaalseks joondamiseks.

Artikli nr.

55650.1000

Reguleeritav distantsihoidik
Hammastõkesti abil reguleeritav 

55650.1100 1300 - 1970

Hoob
seinatoe lihtsamaks justeerimiseks

Artikli nr.

55650.2000
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Reguleerimisala mm KeereArtikli nr.

KaalReguleerimisala mm KeereArtikli nr.

Reguleerimisala mmArtikli nr.



55600.0000 55800.0000

www.pitzl-connectors.com/videos/

www.pitzl-connectors.com/downloads/

Video

Downloads

Montaažišabloon
reguleeritav, naelutusplaadile, galvaaniliselt tsingitud

55600.0000 M 16 x 700 - 1200 mm

Kang
kummist käepidemega, selga säästvaks sarikate eemaldamiseks (ei sobi sarika-/palkühenduste jaoks)

Artikli nr. Pikkus Koormatavus

55800.0000 2,54 kg 1 meeter 60 kg käepideme kõrgusel

Tuleb silmas pidada seda, et kasutamise ajal peab surve olema katusele suunatud.
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Artikli nr. Kirjeldus

Kaal



0002.058550001.058550000.1585555850.0000

     Mõlemad palgitõmmitsad saate koos meie kvaliteetse transportkastiga.

55850.2100

Haagiga palgitõmmits
Lööge sisse, kinnitage ja ongi valmis!

2067 - 0060000.15855 20 kN

Eelised
• Tänu lisaava puurimisele on ka kruviga kinnitamine võimalik.

• Pitzli sisselöödav haak palgitõmmitsa lihtsaks ja materjali säästvaks demonteerimiseks.

Lihtsalt ja kiiresti kinnitatuna võimaldavad need puidust talasid ja puitpindu säästvalt ja täpselt töödelda.

Mõlema palgitõmmitsa puhul võimaldab poltkinnitus erinevaid detaile kiiresti vahetada.

Lisandid
Artikli nr.

55850.1000

55850.2000

55850.2100

Pöördadapteriga palgitõmmits
Kruvige külge, kinnitage ja ongi valmis!

Praktiline töö

Asetage pöördadapter objektaeg kruvidega. Erinevalt paiknevad avad võimaldavad probleemideta kinnitamise puidu või müüritise külge. Adapteri külge kinnitatud tõmbeliist on mõeldud 
soonde või servade külge kinnitamiseks.

Pitzli palgitõmmits pakub seega perfektset stabiilsust täispuidust elementide, õõnesdetailidest elementide ja pehmekiulisest puidust elementide töötlemisel.

61027 - 0650000.05855 20 kN

Eelised
• Kõikjal kiiresti kinnitatud

• Puidu vähene vigastamine

• Lihtne käsitsemine

• Kinnitamine igas nurgas
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Artikli nr. Haaratav paksus mm Ava Ø 8 mm Maksimaalne tõmbekoormus

Artikli nr. Haaratav paksus mm

Kirjeldus

Haak

Pöörislindi pinguti 1 - 8 mm

Adapterirõngas pöörislindi pingutile, artikli nr. 55850.2000

Ava Ø 8 mm Maksimaalne tõmbekoormus



55865.0000

Tõsteklamber PowerClamp II

PowerClamp II eelised

Tõsteklamber on puidust ehitamises uudis.

Puittalade liimitud puitplaatide säästev tõstmine on võimalik tänu tõsteklambri lihtsale ja kiirele paigaldamisele.

Puurige, paigaldage, tõstke üles!

Tarnekomplekt
• Suur aja kokkuhoid • 2x või 4x tõsteklambrit D40/90

• Muid kinnitusvahendeid pole vaja

• Tõstelindid ei kahjusta puidust palki

• 1x puur 40 mm

• 1x kvaliteetne transportkohver

• Määrdumist ei ole

Vähest hooldust vajav tõsteklamber on iga ehitusprojekti puhul optimaalne abivahend. Oma väiksele kaalule vaatamata on see äärmiselt tugev.

Kasutamine
Uue tõsteklambri kasutamine on väga lihtne. Tõsteklambri jaoks piisab lihtsast 40 mm suurusest puuritud avast.

Pange klamber paika ja saategi ehitusdetaili ilma vaevata tõsta.

04gk 08,1gk 000kuni 1 09/04D0000.06855

55860.0000

Tarvikud

310510904“tiB rupS„ rerhoB0000.56855
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Artikli nr. Nimetus

Artikli nr. Kirjeldus Ø mm Kasulik pikkus mm Kogupikkus mm Ø Puuripadruni vastuvõtt mm

Maksimaalne kandejõud Kaal klambri kohta Puuritud ava Ø mm

Puur „Spur Bit“
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51910.0000

Naelatihenduslindi etteandur
Naelatihenduslindi kiire, lihtne ja ikkagi täpne paigaldamine!

Firma Pitzl valtsimisaparaat teeb selle võimalikuks.

Artikli nr.

51910.0000

Pitzli naelatihenduslindi etteanduri eelised:

Muu info:

• SKõigi kuni 80 mm laiuste levinud naelatihenduslintide kiire ja lihtne paigaldamine

• Lihtne rasterseadistus lati kõrgustel 30, 40, 50 või 60 mm

• Lati laiused on alates 50 kuni 100 mm sujuvalt reguleeritavad

• Väike omakaal (6,6 kg)

Perfektse liimimistulemise saamiseks soovitatakse kasutada kuivi ja immutamata latte. Alusplaadis olevad pikisooned on lati laiuse seadistamisel orientiiriks. 
Silmas tuleb pidada seda, et metallist juhtrööbas oleks soonega paralleelne. Alusplaadi alumisel küljel olev libisemisvastane matt tagab tööriista paigalpüsimise töökohal.

Täpne ja puhas tulemus
Lihtne kasutada
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54000.0000

Paigalduskruvi

03087 - 2320000.00045 68

Pitzli uus paigalduskruvi on mõeldud puidust põrandalaudade kiireks ja säästlikuks paigaldamiseks.

Tänu puidust detailide sünteetilisest materjalist kattekihile ei kahjustata paigaldatavaid põrandalaudu.

Täpse ja kiire töö võimaldamiseks on Pitzli paigalduskruvil lisaks kuuskantkruvile kinnikeeramiseks ka millimeeterskaala, mis aitab täpselt monteerida.

Toimige nii:
• Fikseerige magnettihvt soovitud pikkuses.

• Asetage paigalduskruvi põrandalaudadele.

• Keerake kruvi akukruvikeerajaga kinni.
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Artikli nr. Kinnitusala mm Jäme reguleerimine mm (Rastermõõt) Sujuv täppisreguleerimine mm



Tootja:

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26

DE-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0

Faks: +49 (0) 8703 9346-55

E-kiri: info@pitzl-connectors.com

www.pitzl-connectors.com

Soovitame oma turustuspartnerit:
Kero Trading OÜ
Veetorni 9, Jüri 75301
www.kero.ee

Parima tulemuse saamiseks kiire, lihtne ja täpne
• Puitliitmikud
• Postiankrud
• Rõdupostid/tarapostid
• Tööriistad/tarvikud
• Alati aktuaalne info aadressil www.pitzl-connectors.com
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Info, allalaetavad materjalid, tehniline info ja abistavad videoõpetused: www.pitzlconnectors.com.
Või küsige meie kompetentsetelt töötajatelt nõu: +49 (0) 8703 9346-0.DIN EN 1090-2

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG


