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Yli 370 vuoden pituinen historia on osoitus
sitoutumisestamme laatuun. Fiskarsin tuotteet ovat
nerokkaan toimivia, ainutlaatuisen helppokäyttöisiä,
hämmästyttävän pitkäikäisiä ja klassisen kauniita.
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Periksiantamaton
Kova työskentely on DNA:ssasi.  
Siksi haluat joka päivä ryhtyä töihin ja kaivaa.  
Vääntää. Iskeä. Purkaa. Työsi on rankkaa.  
Periksiantamatonta. Anteeksiantamatonta.  
Päivän päätteeksi kehoasi särkee.  
Me tunnemme nuo kivut ja säryt.

On totta, että saatavilla on runsaasti työkaluja, 
joilla homman saa hoidettua. Mutta kuinka 
moni voi sanoa, että heidän työkalunsa hoitavat 
homman sinun parhaaksesi? 
Me voimme.

Teemme lujasti töitä suunnitellaksemme 
työkaluja, jotka ovat paitsi tehokkaita ja 
kestäviä, mutta jotka myös vähentävät 
kehoosi kohdistuvaa rasitusta.  Sitä kutsutaan 
edistyneeksi ergonomiaksi. Se on  yhdistelmä 
tiedettä, tuotesuunnittelua ja testausta, jonka 
keskipisteessä olet sinä.  Se on armotonta 
työtä. Se kuitenkin ratkaisee ongelmia. 
Oikeiden ihmisten oikeita ongelmia.  Juuri se on 
suunnittelemiemme tuotteiden DNA:n ydin.
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CarbonMax™ veitset
Ensiesittelyssä terät, jotka pysyvät terävinä  
24 x pidempään kuin kilpailevat tuotteet.

PowerGear™ peltisakset
Lujien materiaalien helpompaa leikkaamista voimaa 
lisäävien työkalujen avulla.

PowerGear™ pulttisakset
Jopa 30% helpompi tapa leikata karkaistusta teräksestä 
valmistettuja tankoja.

PowerArc™ rakentajan sakset
Helpompaa leikkaamista etenkin leikkuun 
loppuvaiheessa, missä vaaditaan enemmän voimaa.

IsoCore™ purkutyökalut
Suoriudu haastavista työtehtävistä alan parhaan 
iskunvaimennusjärjestelmän avulla.

PowerTooth™ Sahat
Nopeaan, tarkkaan ja turvalliseen sahaamiseen.

Ammattityökalujen teknologiaa

Tuotteet 2022

CarbonMax™

24
PIDEMPÄÄN
x
PYSYY TERÄVÄNÄ

StaySharp™

Integroitu
teroitin

PowerGear™

JOPA

VOIMAA
LISÄÄ

PowerArc™

VOIMAA
LISÄÄ

IsoCore™

JOPA

VÄHEMMÄN

VÄRÄHTELYÄ

PowerTooth™

INDUKTIOKARKAISTU

KOLMIN-
KERTAISESTI
HIOTTU
HAMMASTUS
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Pop-upit (600 x 1600 mm) Hyllypuhujat (110 x 200 mm)

Hyllyjakajat (200 x 1000 mm)

Tuotevalikoimamme tueksi on 
saatavilla laaja valikoima erilaisia 
myymälämateriaaleja tuotekategorioiden 
kylteistä ja julisteista, pop-upeista ja 
hyllypuhujista informatiivisiin hyllyjakajiin, 
joissa on syvällisempää tuotetietoutta 
kuluttajille.

Saatavilla on myös modulaarinen 
esittelyteline, joka on helposti 
täydennettävissä hyllyvalmiilla 
tuotepakkauksillamme.

Hyllypuhujat (110 x 110 mm)

Myymälä- 
materiaalit
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Yleiskyltit (790 x 298 mm)

Lattiatarrat (650 mm) Jälleenmyyntilaatikot

Mattoveitset, vasarat,  peltisakset ja akentajan sakset  
toimitetaan hyllyvalmiissa jälleenmyyntilaatikoissa. 5



PowerTooth™ -teknologian 
partaveitsenterävät, kolmoishiotut 
terät takaavat tarkan sahausjäljen.

Hieno hammastus 
helpottaa sahaamisen 
aloittamista.

Lisätuki tuo sahaamiseen 
voimaa ja kontrollia.

Kahvan kuvioitu
 SoftGrip™ -pinnoite takaa 
pitävän otteen ja ehkäisee 

rakkojen syntymistä.

Teräsuojus lukittuu 
paikoilleen, joten 

säilytys ja kuljettaminen 
on turvallista ja siinä 
on sisäänrakennettu 

pidike timpurinkynälle.

PowerTooth™

Käsisahat

Terävämpi
Erittäin terävät  

PowerTooth™ -terät 
leikkaavat tehokkaammin ja 

pysyvät terävänä pidempään.

Kestävämpi
Sahojen rakenne on 

suunniteltu kestämään 
putoamiset sekä kolhut.

Ergonominen
Ergonomisesti muotoilluissa 

sahoissa on monta 
eri kädensijaa, jotka 

mahdollistavat eri 
työskentelyotteet tehtävän 

mukaan.

PowerTooth™

INDUKTIOKARKAISTU

KOLMIN-
KERTAISESTI
HIOTTU
HAMMASTUS



Sahat

SAWS

Yhteensopiva 
muiden tuotemerkkien 
vaihtoterien kanssa.

Tasoittava raspi
Vahvistettu

metallinen pää

Taittuva terä

Flexible 
blade

Non-Stick

Non-Stick

Non-Stick

Taittuva terä

Pistosaha
Huipputerävä pistosaha maksimoi 
kestävyyden ja turvallisuuden 
sahan mukana tulevan tupen avulla. 
Kolmiosaisessa PowerTooth™ -terässä 
on partaveitsenterävät hampaat 
ja raspi, jolla voit tasoittaa karkeita 
leikkuupintoja. Vahvistettu metallipää 
kahvassa takaa kestävyyden iskujen ja 
putoamisten varalta.

Soft
 Grip™

Soft
 Grip™

Soft
 Grip™

Soft
 Grip™

TrueTension™

TERÄN KIRISTYSMEKANISMI

Integroitu teräsäilytys

Rautasaha
Intuitiivinen terän kiristysmekanismi, 
joka naksahtaa kun oikea terän 
kireys on saavutettu. Ylimääräinen 
otepinta mahdollistaa molempien 
käsien käytön, kun tarvitaan 
voimaa, tarkkuutta ja kontrollia. 
Kehyksen etuosa lukittuu paikoilleen 
sahausasennossa, jotta voit 
helpommin sahata myös vaikeissa ja 
ahtaissa paikoissa.

Taitettavat vetosahat
Taittuu puoleen kokonaismitastaan, 
jolloin leikkuureunan erittäin terävä, 
kolmoishiottu hammastus säilyy 
suojassa ja lukitusmekanismi 
takaa turvallisen säilytyksen sekä 
kuljetuksen. Kiinnitysruuvin ansiosta 
terän vaihtaminen on helppoa ja 
turvallista.

Taittosaha
Ihanteellinen useimmille 15 cm terille, 
avautuu yhdellä ranneliikkeellä. 
Etukautta vaihdettava terä 
asennetaan helposti ja nopeasti 
paikoilleen. Ergonominen kahva 
takaa työskentelymukavuuden myös 
vaikeissa paikoissa.

PowerTooth™

INDUKTIOKARKAISTU

KOLMIN-
KERTAISESTI
HIOTTU
HAMMASTUS

PowerTooth™

INDUKTIOKARKAISTU

KOLMIN-
KERTAISESTI
HIOTTU
HAMMASTUS

PowerTooth™

INDUKTIOKARKAISTU

KOLMIN-
KERTAISESTI
HIOTTU
HAMMASTUS

“NAKSAUTA”

TERÄ PAIKOILLEEN
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SAHAT

PowerTooth™ Käsisaha, 380 mm 9 TPI

E
A

N

6 411501 201133Leveys: 17,8 cm Korkeus:  49,9 cm Syvyys:  4,1 cm Paino:  0,049 kg Myyntierä:  3 SAP nro.  1062930

PowerTooth™ Käsisaha, 500 mm 9 TPI

E
A

N

6 411501 201126Leveys:  17,8 cm Korkeus:  62,6 cm Syvyys:  4,1 cm Paino:  0,57 kg Myyntierä:  3 SAP nro.  1062919

PowerTooth™ Käsisaha, 550 mm 7 TPI

E
A

N
6 411501 201096Leveys:  17,8 cm Korkeus:  67,4 cm Syvyys:  4,1 cm Paino:  0,58 kg Myyntierä:  3 SAP nro.  1062916

PowerTooth™ Käsisaha, 550 mm 9 TPI

E
A

N

6 411501 201102Leveys:  17,8 cm Korkeus:  67,4 cm Syvyys:  4,1 cm Paino:  0,58 kg Myyntierä:  3 SAP nro.  1062917

PowerTooth™ Käsisaha, 550 mm 11 TPI

E
A

N

6 411501 201119Leveys:  17,8 cm Korkeus:  67,4 cm Syvyys:  4,1 cm Paino:  0,58 kg Myyntierä:  3 SAP nro.  1062918

• Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
• RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen 

takertumisen sahaamisen alussa.
• Keski- ja takaosassa on 9 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin vetoihin 

kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
• Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat 

kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
• Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

• Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
• RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen 

takertumisen sahaamisen alussa.
• Keski- ja takaosassa on 9 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin vetoihin 

kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
• Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat 

kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
• Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

• Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
• RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen 

takertumisen sahaamisen alussa.
• Keski- ja takaosassa on 7 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin vetoihin 

kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
• Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat 

kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
• Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

• Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
• RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen 

takertumisen sahaamisen alussa.
• Keski- ja takaosassa on 9 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin vetoihin 

kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
• Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat 

kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
• Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

• Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
• RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen 

takertumisen sahaamisen alussa.
• Keski- ja takaosassa on 11 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin 

vetoihin kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
• Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat 

kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
• Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

PowerTooth™ | Käsisahat

Uutuus

Uutuus

Uutuus

Uutuus

Uutuus
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TrueTension™ Rautasaha, 300 mm 24 TPI

E
A

N

6 411501 201140Leveys:  18,5 cm Korkeus:  41,3 cm Syvyys:  1,6 cm Paino:  0,83 kg Myyntierä:  3 SAP nro.  1062931

PowerTooth™ Taitettava vetosaha, 150 mm 19 TPI

E
A

N

6 411501 201157Leveys:  12,7 cm Korkeus:  41 cm Syvyys:  2,8 cm Paino:  0,20 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1062932

PowerTooth™ Taitettava vetosaha, 250 mm 13 TPI

E
A

N

6 411501 201164Leveys:  15,3 cm Korkeus: 61 cm Syvyys:  2,8 cm Paino:  0,32 kg Myyntierä:  3 SAP nro.  1062933

PowerTooth™ Taitettava saha, 2 terällä: 13 TPI ja 24 TPI

E
A

N

6 411501 201171Leveys:  12,7 cm Korkeus:  33,7 cm Syvyys:  2,8 cm Paino:  0,089 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1062934

PowerTooth™ Pistosaha teräsuojuksella 8 TPI

E
A

N

6 411501 201188Leveys:  15,3 cm Korkeus:  38,8 cm Syvyys:  3,8 cm Paino:  0,18 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1062935

SAHAT

• Intuitiivinen terän kiristysmekanismi, joka naksahtaa kun 
oikea terän kireys on saavutettu. 

• Ylimääräinen otepinta mahdollistaa molempien käsien 
käytön, kun tarvitaan voimaa, tarkkuutta ja kontrollia. 

• Kehyksen etuosa lukittuu paikoilleen sahausasennossa, 
jotta voit helpommin sahata myös vaikeissa ja ahtaissa 
paikoissa.

• Taittuu puoleen kokonaismitastaan, jolloin 
leikkuureunan erittäin terävä, kolmoishiottu hammastus 
säilyy suojassa ja lukitusmekanismi takaa turvallisen 
säilytyksen sekä kuljetuksen. 

• Kiinnitysruuvin ansiosta terän vaihtaminen on helppoa 
ja turvallista.

• Ihanteellinen useimmille 6” terille, avautuu yhdellä 
ranneliikkeellä. 

• Etukautta vaihdettava terä asennetaan helposti ja 
nopeasti paikoilleen

• Ergonominen kahva takaa työskentelymukavuuden 
myös vaikeissa paikoissa.

• Yhteensopiva useimmille 15 cm vaihtoterille
• Avautuu yhdellä ranneliikkeellä. 
• Etukautta vaihdettava terä asennetaan helposti ja 

nopeasti paikoilleen. 
• Ergonominen kahva takaa työskentelymukavuuden 

myös vaikeissa paikoissa.

• Huipputerävä pistosaha maksimoi kestävyyden ja 
turvallisuuden sahan mukana tulevan tupen avulla.

•  Kolmiosaisessa PowerTooth™ -terässä on 
partaveitsenterävät hampaat ja raspi, jolla voit tasoittaa 
karkeita leikkuupintoja.

•  Vahvistettu metallipää kahvassa takaa kestävyyden 
iskujen ja putoamisten varalta.

Muut sahat

Uutuus

Uutuus

Uutuus

Uutuus

Uutuus
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SAHAT

Vaihtoterä rautasaha, 300 mm 24 TPI

E
A

N

6 411501 201249Leveys:  5,1 cm Korkeus:  36,9 cm Syvyys:  0,7 cm Paino:  0,05 kg Myyntierä:  12 SAP nro.  1062941

Vaihtoterä taitettava vetosaha, 150 mm 19 TPI

E
A

N
6 411501 201256Leveys:  12,7 cm Korkeus:  25,4 cm Syvyys:  0,7 cm Paino:  0,09 kg Myyntierä:  12 SAP nro.  1062942

Vaihtoterä taitettava vetosaha, 250 mm 13 TPI

E
A

N

6 411501 201263Leveys:  12,7 cm Korkeus:  35,6 cm Syvyys:  0,7 cm Paino:  0,14 kg Myyntierä:  12 SAP nro.  1062943

• Kaksoismetallirakenne takaa pitkäikäisen terävyyden.
• Ihanteellinen metallin, muovin, PVC:n ja muiden materiaalien siistiin 

sahaamiseen.
• Sopii Fiskars® Pro TrueTension™ -rautasahaan (tuote #1062931) 

integroidulla teräsäilytyksellä.

• Hieno hammastus kuivan puun sahaamiseen.
• Leikkaa vetävällä liikkeellä.
• Terä voidaan vetää kahvan sisään turvallista  

säilytystä varten. 
• Kätevä vyökiinnike helppoa kuljettamista varten.
• SoftGrip™ -kahva takaa pitävän otteen sahatessa.
• Sormisuoja estää sormia liukumasta terää kohti.

• Tarttumaton profiili 19 TPI hammastuksella takaa siistin leikkuujäljen.
• Ihanteellinen tarkkaan ja hallittuun sahaamiseen pehmeillä puulajeilla.
• Lyhyt hammasväli mahdollistaa joustavuuden ja nopeat, siistit sahaukset.
• Induktiokarkaistut hampaat takaavat pitkäkestoisen terävyyden.
• Kitkanestopinnoite pidentää terän käyttöikää ja ehkäisee ruostumista.
• Sopii Fiskars® Pro taittuvateräiseen japaninsahaan (tuote #1062932), jossa 

on intuitiivinen pulttitoiminen terän vaihtomekanismi.

• Tarttumaton 13 TPI teräprofiili hienolla viimeistelyllä.
• Ihanteellinen pehmeiden puulajien mutta myös lankkujen, PVC:n ja muiden 

materiaalien tarkkoihin sahaustöihin.
• Lyhyt hammasväli mahdollistaa joustavuuden ja nopeat, siistit sahaukset.
• Induktiokarkaistut hampaat takaavat pitkäkestoisen terävyyden.
• Kitkanestopinnoite pidentää terän käyttöikää ja ehkäisee ruostumista.
• Sopii Fiskars® Pro taittuvateräiseen japaninsahaan (tuote #1062933), jossa 

on intuitiivinen pulttitoiminen terän vaihtomekanismi.

Muut Sahat | Vaihtoterät

Uutuus

Uutuus

Uutuus
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Rakentajan saha, 233 mm

E
A

N

6 411501 238603Leveys:  8,5 cm Korkeus:  40 cm Syvyys:  3,4 cm Paino:  0,13 kg Myyntierä:  4 SAP nro.  1000612



Nopeaan, 
tarkkaan ja 
turvalliseen 
sahaamiseen.

SoftGrip™ -kahva 
takaa mukavan ja 
pitävän otteen

Terä voidaan vetää 
kahvan sisään 
turvallista säilytystä 
varten

Hieno hammastus 
kuivan puun 
sahaamiseen

Sormisuoja estää sormia 
liukumasta terää kohti

Integroitu vyökiinnike 
helppoa kuljettamista ja 
varastointia varten

Rakentajan saha

Soft
 Grip™
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Terävämpiä, 
fiksumpia,  
kestävämpiä  
veitsiä.
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Laboratoriotestattu ja hyväksytty.

CarbonMax™

Karbidi CarbonMax™ Normaali

24
PIDEMPÄÄN
x

PYSYY TERÄVÄNÄ

CarbonMax™

Terävämpi.
CarbonMax™ terät pysyvät terävinä  
pidempään kuin muut terät  
– jopa pidempään kuin karbidit. 

Kestävämpi.
Täysmetallinen runko on testattu ja tehty 
kestämään putoamisia ja iskuja. 

Mukavampi.
Ergonominen muotoilu mahdollistaa 
useita erilaisia työskentelyotteita.
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Mattoveitset

MATTOVEITSET | VAIHTOTERÄT

Soft
 Grip™

Taittuva 
teräsuojus tulee 

esiin napin 
painalluksella

Äärimmäisen kestävä
täysmetallinen runko 
takaa tasapainon ja 

kestävyyden

CarbonMax™ -terät, 
jotka pysyvät 

terävinä 24 kertaa 
pidempään

Vahvistetut metallipäät 
suojaavat iskuilta ja 
putoamisilta

Turvalukitus estää 
avautumisen 
vahingossa ilman että 
terän vaihtaminen 
vaikeutuu

Ilmaisimen avulla 
näet ja kuulet, 
kun terä lukittuu 
paikoilleen

Dynaaminen 
pinnanmuotoilu takaa 
käyttömukavuuden 
koko päiväksi

Taittuva- ja kiinteäteräiset 
mattoveitset

Säiliö jopa 
5 varaterän 
säilyttämiseen

CarbonMax™

24
PIDEMPÄÄN
x

PYSYY TERÄVÄNÄ

Loistava ergonomia 
karhennetuilla 

SoftGrip™-kahvoilla 



MATTOVEITSET | VAIHTOTERÄT
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CarbonMax™ kiinteäteräinen mattoveitsi

E
A

N

6 411501 701404Leveys:  10,9 cm Korkeus:  26 cm Syvyys:  3 cm Paino:  0,203 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027222

CarbonMax™ taittuva mattoveitsi

E
A

N

6 411501 201225Leveys:  10,8 cm Korkeus:  18,5 cm Syvyys:  2,2 cm Paino:  0,84 kg Myyntierä:  3 SAP nro.  1062939

CarbonMax™ säädettävä mattoveitsi

E
A

N

6 411501 701411Leveys:  10,9 cm Korkeus:  26 cm Syvyys:  3 cm Paino:  0,171 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027223

CarbonMax™ turvaveitsi

E
A

N

6 411501 201218Leveys:  11,2 cm Korkeus:  26 cm Syvyys:  3 cm Paino:  0,23 kg Myyntierä:  3 SAP nro.  1062938

CarbonMax™  taittuva mattoveitsi

E
A

N

6 411501 701428Leveys:  10,9 cm Korkeus: 18,5 cm Syvyys:  3 cm Paino:  0,171 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027224

• Kiinteäteräinen mattoveitsi on turvallinen ja 
helppokäyttöinen taittuvan teränsuojuksensa ansiosta.

• Veitsen käyttöönotto ja terän suojaaminen onnistuu 
yhdellä kädellä.

• Veitsen metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja 
erittäin kestävä.

• 5 varaterän sisäinen säiliö.

• Pienempi kuin muut mattoveitset, jotta se mahtuisi 
paremmin taskuun ja työkaluvöihin.

• Yksikätisen avausmekanismin ansiosta terän saa 
nopeasti esille pelkällä ranneliikkeellä.

• Terän vaihto tapahtuu helposti ja nopeasti etukautta.
• Vahvistettu metallipää takaa kestävyyden iskujen ja 

putoamisten varalta.
• Sisältää yhden CarbonMax™ mattoveitsen terän.

• Automaattisesti sisäänvetäytyvä terä, joka takaa 
äärimmäisen turvallisuuden.

• Yksikätinen ja intuitiivinen terämekanismi.
• Lukitus estää terän vapautumisen vahingossa.
• Veitsi avautuu saranoilla, jotta sen vaihtaminen on 

helppoa ilman työkaluja.
• Vahvistettu metallipää takaa kestävyyden iskujen ja 

putoamisten varalta.
• Sisältää yhden CarbonMax™ mattoveitsen terän.

• Saat terän esiin veitsen sivussa sijaitsevalla 
liukupainikkeella, mikä on myös turvallinen  
ratkaisu - terä ei pääse liukumaan ulos tai sisään 
itsestään.

• Veitsen metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja 
erittäin kestävä.

• 5 varaterän sisäinen säiliö.

• Taittuvan rakenteen ansiosta mattoveitsi on kompakti 
työkalu ja kaksinkertaisen terän varmistusmekanismin 
ansiosta terä ei pääse avautumaan vahingossa, mikä 
parantaa turvallisuutta.

• Metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja  
erittäin kestävä.

• 2 varaterän sisäinen säiliö. 

Mattoveitset | Vaihtoterät

+1

+1

+1

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Uutuus

Uutuus



MATTOVEITSET | VAIHTOTERÄT

Mattoveitset | Vaihtoterät

CarbonMax™ maalarin veitsi

E
A

N

6 411501 701435Leveys:  10,9 cm Korkeus:  26 cm Syvyys:  3,3 cm Paino:  0,244 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027225

CarbonMax™ kipsilevyveitsi

E
A

N

6 411501 701442Leveys:  10,9 cm Korkeus:  26 cm Syvyys:  3,3 cm Paino:  0,205 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027226

• Veitseen integroitu avaaja sekä ruuvikärki helpottavat 
maalipurkkien avaamista ja valokatkaisijoiden 
irrottamista ilman erillisiä työkaluja.

• Metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja erittäin 
kestävä. Vahvistetun metallipään avulla voit hakata 
nauloja ja sulkea maalipurkkien kansia.

• 3 varaterän sisäinen säiliö.

• Kipsilevyveitsi yhdistää kaksi yleisintä 
kipsilevytyökalua: veitsen ja pistosahan.

• Molemmat terät ovat samassa päässä työkalua ja 
lukittuvat paikoilleen turvallisesti.

• Metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja erittäin 
kestävä.

• 3 varaterän sisäinen säiliö.

+1

+1

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus
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CarbonMax™ katkoteräveitsi 18 mm

E
A

N

6 411501 701459Leveys:  10,9 cm Korkeus:  26 cm Syvyys:  2,6 cm Paino:  0,154 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027227

CarbonMax™ katkoteräveitsi 25 mm

E
A

N

6 411501 701466Leveys:  10,9 cm Korkeus:  26 cm Syvyys:  2,9 cm Paino:  0,239 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027228

MATTOVEITSET | VAIHTOTERÄT

• Katkoteräveitsen terä vaihdetaan helposti etukautta, 
joten sinun ei tarvitse huolehtia irtonaisista osista.

• Sisäänrakennettu teränkatkaisin katkaisee terän 
turvallisesti ja säilöö käytetyt terät.

• Veitseen sopivat 18 mm katkoterät.

• Katkoteräveitsen terä vaihdetaan helposti etukautta, 
joten sinun ei tarvitse huolehtia irtonaisista osista.

• Sisäänrakennettu teränkatkaisin katkaisee terän 
turvallisesti ja säilöö käytetyt terät.

• Veitseen sopivat 25 mm katkoterät.

Katkoteräveitset | Vaihtoterät

+1

+1

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Soft
 Grip™

Integroitu teränkatkaisin 
katkaisee ja säilöö terät 
helposti

Loistava ergonomia 
karhennetuilla 

SoftGrip™-kahvoilla 

Turvalukitus estää 
avautumisen vahingossa 
hidastamatta kuitenkaan 
terän vaihtamista

CarbonMax™ -terät 
pysyvät terävinä 24 
kertaa pidempään

CarbonMax™

24x
PYSYY TERÄVÄNÄ

PIDEMPÄÄN

17



MATTOVEITSET | VAIHTOTERÄT

CarbonMax™ maalarin- ja kipsilevyveitsen vaihtoterä 10 kpl

E
A

N

6 411501 701480Leveys:  7,6 cm Korkeus:  16,5 cm Syvyys:  1,3 cm Paino:  0,049 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027230

CarbonMax™ maalarin- ja kipsilevyveitsen vaihtoterä 20 kpl

E
A

N

6 411501 201232Leveys:  7,6 cm Korkeus:  17,8 cm Syvyys:  1,6 cm Paino:  0,12 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1062940

CarbonMax™ maalarin- ja kipsilevyveitsen vaihtoterä 5 kpl

E
A

N
6 411501 701473Leveys:  7,6 cm Korkeus:  16,5 cm Syvyys:  1 cm Paino:  0,015 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027229

CarbonMax™ katkoteräveitsen terät 18 mm 5 kpl

E
A

N

6 411501 701503Leveys:  4,8 cm Korkeus:  17,8 cm Syvyys:  0,5 cm Paino:  0,019 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027232

CarbonMax™ katkoteräveitsen terät 25 mm 5 kpl

E
A

N

6 411501 701510Leveys:  7,6 cm Korkeus:  21,6 cm Syvyys:  1,6 cm Paino:  0,089 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027233

• Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ -veitsiin  
Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta  
terät kestävät pidempään.

• Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin  
perinteiset terät.

• Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
• Terät sopivat myös muun merkkisiin veitsiin.
• Pakkaus sisältää 10 vaihtoterää.

• Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ -veitsiin  
Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta  
terät kestävät pidempään.

• Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin  
perinteiset terät.

• Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
• Terät sopivat myös muun merkkisiin veitsiin.
• Pakkaus sisältää 10 vaihtoterää.

• Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ -veitsiin 
Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta  
terät kestävät pidempään.

• Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin  
perinteiset terät.

• Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
• Terät sopivat myös muun merkkisiin veitsiin.
• Pakkaus sisältää 5 vaihtoterää.

• Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ 18 mm 
katkoteräveitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, 
jonka ansiosta terät kestävät pidempään.

• Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin  
perinteiset terät.

• Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
• Terä katkeaa siististi ja kärki on jälleen terävä.
• Pakkaus sisältää 5 kpl 18 mm katkoteriä.

• Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ 25 mm 
katkoteräveitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, 
jonka ansiosta terät kestävät pidempään.

• Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin 
perinteiset terät.

• Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
• Terä katkeaa siististi ja kärki on jälleen terävä.
• Pakkaus sisältää 5 kpl 25 mm katkoteriä.

Vaihtoterät

x 10

x 20

x 5

x 5

x 5

Uutuus
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CarbonMax™ katkoteräveitsen terät 18 mm 10 kpl

E
A

N

6 411501 560391Leveys:  4,8 cm Korkeus:  17,8 cm Syvyys:  1 cm Paino:  0,07 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1048066

CarbonMax™ katkoteräveitsen terät 25 mm 10 kpl

E
A

N

6 411501 560407Leveys:  7,6 cm Korkeus:  21,6 cm Syvyys:  3,2 cm Paino:  0,173 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1048067

MATTOVEITSET | VAIHTOTERÄT

• Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ 18 mm 
katkoteräveitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, 
jonka ansiosta terät kestävät pidempään.

• Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin  
perinteiset terät.

• Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
• Terä katkeaa siististi ja kärki on jälleen terävä.
• Pakkaus sisältää 10 kpl 18 mm katkoteriä.

• Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ 25 mm 
katkoteräveitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, 
jonka ansiosta terät kestävät pidempään.

• Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin 
perinteiset terät.

• Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
• Terä katkeaa siististi ja kärki on jälleen terävä.
• Pakkaus sisältää 10 kpl 25 mm katkoteriä.

x 10

x 10
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Stay Sharp™ 
puukot kaikkiin 
töihin.

20
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Jotta leikkaaminen olisi tehokasta, puukkosi tulee olla mahdollisimman 
terävä. Siksi integroimme tuppeen korkealaatuisen teroittimen. Tuppi on 
saatavilla kaikkiin puukkoihin, joten se on aina mukanasi. 

Kahvan ergonomia on erinomainen ja innovatiivinen tuppi sopii sekä 
oikea- että vasenkätisille käyttäjille. Valikoimaan kuuluu 5 erilaista, 
värikoodattua puukkoa kaikkiin tarpeisiin.

Helppokäyttöinen
Kahva on esillä koko 
pituudeltaan, joten 
puukkoon on helppo 
tarttua.

Tuppi voidaan 
vaihtaa oikea- tai 

vasenkätiseksi.

Lyöntikanta 
vasarointia varten.

Huipputason 
ergonomia
Ihanteellisesti 
muotoiltu kahva 
patenttia odottavalla 
karhennuksella, joka 
antaa pitoa siellä missä 
sitä tarvitaan.

Puukot

PUUKOT

L

R

Soft
 Grip™

StaySharp™

Integroitu
teroitin

21
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PUUKOT | KIINTEÄTERÄISET

Fiskars rakentajanpuukko teroittimella (musta)

E
A

N

6 411501 560162Leveys:  4,2 cm Korkeus:  22,7 cm Syvyys:  3,6 cm Paino:  0,09 kg Myyntierä:  12 SAP nro.  1023617

Fiskars yleispuukko teroittimella (oranssi)

E
A

N

6 411501 560179Leveys:  80 cm Korkeus:  28 cm Syvyys:  3,6 cm Paino:  0,13 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1023618

Fiskars kirvesmiehenpuukko teroittimella (vihreä)

E
A

N
6 411501 560186Leveys:  80 cm Korkeus:  28 cm Syvyys:  3,6 cm Paino:  0,15 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1023619

Fiskars timpurin puukko teroittimella (punainen)

E
A

N

6 411501 560193Leveys:  80 cm Korkeus:  28 cm Syvyys:  3,6 cm Paino:  0,122 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1023620

Fiskars talttapuukko teroittimella (keltainen)

E
A

N

6 411501 560209Leveys:  80 cm Korkeus:  28 cm Syvyys:  3,6 cm Paino:  0,152 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1023621

• Korkealaatuinen terä, joka on tehty kestämään

• Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin

• Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi

• Korkealaatuinen terä, joka on tehty kestämään

• Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin

• Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi

• 3-osainen, ergonominen kahva

• Ruostumatonta terästä

• Vahvempi ja paksumpi terä kovaan käyttöön

• Toimii myös jäysteenpoistoviilana

• Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin

• Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi

• 3-osainen, ergonominen kahva

• Lyhyempi terä tarkkaan työskentelyyn

• Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin

• Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi

• 3-osainen, ergonominen kahva

• Korkealaatuinen talttaterä

• Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin

• Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi

• 3-osainen, ergonominen kahva

Puukot | Kiinteäteräiset
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MUUT VEITSET | KIINTEÄTERÄISET

Fiskars mineraalivillaveitsi K20

E
A

N

6 411502 879027Leveys:  84 cm Korkeus:  48 cm Syvyys:  1,8 cm Paino:  0,136 kg Myyntierä:  4 SAP nro.  1001626

• Fiskars Mineraalivillaveitsi on ihanteellinen 
eristemateriaalien, kuten mineraalivillan tai 
polystyreenin leikkaamiseen.

• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä 
on tehty kestämään kovaa käyttöä vuosien ajan.

• Sormisuojalla varustettu kahva istuu käteen 
erinomaisesti.

Muut veitset | Kiinteäteräiset



Voimaa  
ja vääntöä  
leikkaamiseen



PowerGear™

Monipuolinen työkalu

Bulldog

Suora Oikea VasenOffset 
oikea

Offset
vasen

Hyödynnä voimasi tehokkaammin.
Patentoitu PowerGear™ -teknologia antaa 
käyttöösi jopa 40 % enemmän voimaa. Se 
tekee metallin leikkaamisesta helpompaa 
etenkin leikkuun alkuvaiheessa, missä 
vaaditaan enemmän voimaa. 

Optimoitu kahvakulma.
Istuu paremmin käteesi ja antaa sinulle 
enemmän leikkuutehoa.

Ideal for cutting a range of 
heavy-duty materials.

Offset -peltisaksilla 
kätesi on leikattavan 
levyn yläpuolella, 
jotta isojen levyjen 
halkaisu helpottuu. 
Leikkuukulma on 
jyrkempi, jotta kätesi 
eivät osuisi levyn 
teräviin reunoihin.

Lyhyempi 
leikkuupituus 
tuo enemmän 
leikkuutehoa

PowerGear™

VOIMAA
LISÄÄ



PELTISAKSET
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PowerGear™ peltisakset, suora

E
A

N

6 411501 701251Leveys:  10 cm Korkeus:  29 cm Syvyys:  2,5 cm Paino:  0,43 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1027207

PowerGear™ peltisakset, oikea

E
A

N

6 411501 701268 >Leveys:  10 cm Korkeus:  29 cm Syvyys:  2,5 cm Paino:  0,44 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1027208

PowerGear™ peltisakset, vasen

E
A

N

6 411501 701275Leveys:  10 cm Korkeus:  29 cm Syvyys:  2,5 cm Paino:  0,45 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1027209

PowerGear™ peltisakset, oikea offset-kärki

E
A

N

6 411501 701282Leveys:  10 cm Korkeus:  29 cm Syvyys:  3,5 cm Paino:  0,49 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1027210

• Leikkuukapasiteetti: jopa 
1,21 mm kylmävalssattu teräs tai  
0,79 mm ruostumaton teräs

• Leikkuupituus: 38 mm 
 

• Leikkuukapasiteetti: jopa  
1,21 mm kylmävalssattu teräs tai  
0,79 mm ruostumaton teräs 

• Leikkuupituus: 38 mm 
 

• Leikkuukapasiteetti: jopa  
1,21 mm kylmävalssattu teräs tai  
0,79 mm ruostumaton teräs 

• Leikkuupituus: 38 mm 
 

• Offset -terät mahdollistavat levyn keskeltä leikkaamisen, 
sillä kätesi on leikattavan levyn yläpuolella.

• Leikkuukapasiteetti: jopa 
1,21 mm kylmävalssattu teräs tai  
0,79 mm ruostumaton teräs

• Leikkuupituus: 38 mm

Peltisakset

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Fiskars Pro PowerGear™ peltisakset ovat ihanteelliset leikkurit erittäin lujien 
materiaalien, kuten pellin, LVI-putkien, kipsilevyn, metallinastojen, ulkoverhoilujen, 
katemuovien, räystäiden, syöksyputkien ja monien muiden leikkaamiseen. 

Terissä on PowerGear™ -patentoitu teknologia; vääntöä lisäävä rakenne antaa 
sinulle jopa 40 % enemmän voimaa etenkin leikkuutyön haastavimmassa 
vaiheessa.



PELTISAKSET

PowerGear™ peltisakset, vasen offset-kärki

E
A

N

6 411501 701299Leveys:  10 cm Korkeus:  29 cm Syvyys:  3,5 cm Paino:  0,48 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1027211

PowerGear™ peltisakset, lyhyt terä

E
A

N

6 411501 701305Leveys:  10 cm Korkeus:  29 cm Syvyys:  2,5 cm Paino:  0,43 kg Myyntierä:  8 SAP nro.  1027212

• Offset -terät mahdollistavat levyn keskeltä leikkaamisen, 
sillä kätesi on leikattavan levyn yläpuolella.

• Leikkuukapasiteetti: jopa  
1,21 mm kylmävalssattu teräs tai  
0,79 mm ruostumaton teräs

• Leikkuupituus: 38 mm 

• Lyhyempi leikkuupituus parantaa leikkuukapasiteettia.

• Leikkuukapasiteetti: jopa 
1,52 mm kylmävalssattu teräs tai  
0,95 mm ruostumaton teräs

• Leikkuupituus: 25,4 mm 

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Peltisakset

Pidennetty, taottu 
ruoto tuo vääntöä ja 

voimaa
Soft

 Grip™

Kahvan 
pintarakenne 
lisää tarkkuutta ja 
mukavuutta

Taottua ja 
lämpökäsiteltyä 

terästä kahvasta 
kärkeen - lisää 

lujuutta ja 
käyttöikää

Rajoitettu 
aukeamiskulma 
Estää yliojentumisen 
ilman, että 
leikkuupituus kärsii

EasyAction™-kahva 
avautuu  

automaattisesti 
vähentäen rasitusta

PowerGear™

VOIMAA
LISÄÄ
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Suoriutuu
kilpailijoitaan
paremmin



PowerArc™

Älykästä suunnittelua
Patenttia odottavassa teknologiassa 
on kaarevat terät, jotka tuovat sinulle  
jopa 30% enemmän tehoa leikkaamiseen.

PowerArc™

VOIMAA
LISÄÄ



RAKENTAJAN SAKSET

30

PowerArc™ rakentajan sakset 21 cm

E
A

N

6 411501 701220Leveys:  10 cm Korkeus:  26 cm Syvyys:  2,2 cm Paino:  0,198 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027204

PowerArc™ rakentajan sakset 26 cm

E
A

N
6 411501 701237Leveys:  10 cm Korkeus:  29 cm Syvyys:  2,6 cm Paino:  0,259 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027205

PowerArc™ rakentajan yleisleikkurit

E
A

N

6 411501 701244Leveys:  12 cm Korkeus:  26 cm Syvyys:  2,6 cm Paino:  0,205 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027206

Amplify™ sakset 21 cm

E
A

N

6 411508 891580Leveys:  9 cm Korkeus:  27 cm Syvyys:  2 cm Paino:  0,11 kg Myyntierä:  5 SAP nro.  1020224

• Ihanteelliset eristemateriaalien, kuten mineraalivillan tai 
polystyreenin leikkaamiseen.

• Ergonomisesti muotoillut kahvat sormisuojalla.

• Terät ruostumatonta terästä.

• Ihanteelliset lujien materiaalien, kuten eristemateriaalien, 
ilmastointiteipin, pahvin, köysien, tervapaperin, 
aluskatteiden tai puutarhaletkujen leikkaamiseen.

• Tukevat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät 
läpäisevät paksutkin materiaalit luotettavasti, eivätkä 
ruostu.

• Isommat kädensijat mahdollistavat työskentelyn myös 
hanskat kädessä.

•Ihanteelliset lujien materiaalien, kuten kevytmetallien, 
räystäskourujen, vinyylin, eristemateriaalien, köysien, 
puutarhaletkujen, katemuovien ym. leikkaamiseen.

• Offset -kahvan avulla voit leikata materiaalin ylä- tai 
alapuolelta.

• Tukevat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät 
läpäisevät paksutkin materiaalit luotettavasti, eivätkä 
ruostu.

• Ihanteelliset paksujen ja lujien materiaalien, kuten 
nahan, säkkikankaan, mattojen, verhoilumateriaalien ja 
purjekankaan leikkaamiseen.

• Amplify™ -teknologia havaitsee terien erkaantumisen 
paksuja materiaaleja leikatessa ja pakottaa terät yhteen, 
jolloin leikkuujälki on aina yhtä siisti - kelluva ruoto siirtää 
energian vääntövarrelle, joka säätää terän optimaaliseen 
kulmaan.

Rakentajan sakset

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Fiskars Pro -saksissa on leikkuuvoimaa lisäävää teknologiaa; PowerGear™ tuo  
jopa 30 % enemmän voimaa ja Amplify™ mahdollistaa jopa 2 x paksumpien  
materiaalien, kuten eristemateriaalien, ilmastointiteipin, pahvin, korkin, köysien, 
tervapaperin, aluskatteiden, puutarhaletkujen ja monien muiden leikkaamisen. 
Tukevat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät läpäisevät paksutkin  
materiaalit ilman, että terät vääntyvät ja luja rakenne sekä materiaalit takaavat 
pitkän käyttöiän.



RAKENTAJAN SAKSET

Amplify™ sakset 24 cm

E
A

N

6 411508 891689Leveys:  11 cm Korkeus:  34 cm Syvyys:  2 cm Paino:  0,166 kg Myyntierä:  5 SAP nro.  1020223

Hardware sakset 25 cm

E
A

N

3 359900 699638Leveys:  11 cm Korkeus:  34 cm Syvyys:  2 cm Paino:  0,126 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1020478

• Ihanteelliset paksujen ja lujien materiaalien, kuten 
nahan, säkkikankaan, mattojen, verhoilumateriaalien 
ja purjekankaan leikkaamiseen. Ensiluokkaiset, 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja 
tarkkuushiotut terät takaavat siistin leikkuujäljen ja 
pysyvät terävinä.

• Erinomainen mukavuus ja tarkkuus sormilenkkien 
ansiosta, jolloin sakset asettuvat käteen luonnollisesti  
ja ergonomisesti.

• Korkealaatuiset ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut terät johtojen ja rautalankojen 
 katkaisulovella.

• Ergonominen ja kestävä design.

Soft
 Grip™

Paksut, ruostumattomat terät 
Läpäisee paksutkin materiaalit. Terien 
ruodot ulottuvat kahvoihin saakka, 
mikä tuo lisää vääntöä ja kestävyyttä 
vaativissa leikkuutöissä.

Ergonominen 
Softgrip™ 
-kahva lisää 
tarkkuutta ja 
mukavuutta

Isot 
sormilenkit 

sopivat myös 
sormikkaille

Sahalaitaiset 
terät estävät 
luistamisen 
leikatessa

Vahvat,  
prässätyt terät
Terät eivät taitu 
erilleen paksujakaan 
materiaaleja leikatessa

Amplify™ tuo 
lisää voimaa  
Leikkaa 2 x 
paksumpia 
materiaaleja

PowerArc™- 
teknologia

Patenttia odottava 
teknologia helpottaa 
leikkaamista etenkin 

leikkuun loppuvaiheessa, 
missä vaaditaan 

enemmän voimaa

PowerArc™

VOIMAA
LISÄÄ

Amplify™

LEIKKAA

PAKSUMPIA
MATERIAALEJA
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Tutustu 
edistykselliseen 
toimintakykyyn
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Leikkaa esimerkiksi munalukkoja, 
ketjuja ja erilaisia rautatankoja.

PowerGear™ pulttisakset

PULTTISAKSET

Taotut, 
lämpökäsi- 
tellyt terät
Pysyvät terävinä 
kovassakin 
käytössä

Patentoitu PowerGear™ -teknologia 
Tekee karkaistujen terästankojen 
leikkaamisesta 30 % helpompaa, 

etenkin leikkuun alkuvaiheessa

Ergonomiset 
Softgrip™ -kahvat 
lisäävät tarkkuutta ja 
mukavuutta

Säätöpulttien 
avulla terien 
asento voidaan 
säätää kuhunkin 
työhön sopivaksi

Soft
 Grip™

PowerGear™

VOIMAA
LISÄÄ



• Leikkuukapasiteetti: Leikkaa jopa 
12,7 mm paksuja pehmeitä materiaaleja (<19 HRC)  
tai 9,5 mm paksuja kovia materiaaleja (<40 HRC).

• Pituus: 91 cm. 

• Leikkuukapasiteetti: Leikkaa jopa  
11,1 mm paksuja pehmeitä materiaaleja (<19 HRC)  
tai 7,9 mm paksuja kovia materiaaleja (<40 HRC).

• Pituus: 76 cm.

• Leikkuukapasiteetti: Leikkaa jopa  
9,5 mm paksuja pehmeitä materiaaleja (<19 HRC)  
tai 6,4 mm paksuja kovia materiaaleja (<40 HRC). 

• Pituus: 61 cm. 

• Leikkuukapasiteetti: Leikkaa jopa 
7,9 mm paksuja pehmeitä materiaaleja (<19 HRC)  
tai 4,8 mm paksuja kovia materiaaleja (<40 HRC).

• Pituus: 36 cm. 
 

Pulttisakset
Fiskars Pro -pulttisaksissa on patentoitu PowerGear™-teknologia; vääntöä lisäävä 
mekanismi antaa sinulle yli 30 % enemmän voimaa karkaistujen terästankojen 
katkaisuun, etenkin leikkuutyön haastavimmassa vaiheessa. Ne ovat ihanteelliset 
erittäin lujien materiaalien, kuten riippulukkojen, ketjujen, harjateräksen, 
metallitankojen, kierretankojen ja monien muiden leikkaamiseen. 
Säätöpulteilla voit asettaa terille ihanteellisen asennon kutakin  
leikkuutyötä varten, säilyttäen saksien suorituskyvyn.
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PULTTISAKSET

PowerGear™ pulttisakset, 91 cm

E
A

N

6 411501 701343Leveys:  32 cm Korkeus:  92 cm Syvyys:  5,5 cm Paino:  5,5 kg Myyntierä:  1 SAP nro.  1027216

PowerGear™ pulttisakset, 76 cm

E
A

N
6 411501 701336Leveys:  27 cm Korkeus:  76 cm Syvyys:  5 cm Paino:  4,45 kg Myyntierä:  1 SAP nro.  1027215

PowerGear™ pulttisakset, 61 cm

E
A

N

6 411501 701329Leveys:  23 cm Korkeus:  61 cm Syvyys:  4,5 cm Paino:  3,06 kg Myyntierä:  2 SAP nro.  1027214

PowerGear™ pulttisakset, 36 cm

E
A

N

6 411501 701312Leveys:  14,5 cm Korkeus:  35,5 cm Syvyys:  4 cm Paino:  1,08 kg Myyntierä:  2 SAP nro.  1027213



IsoCore™

Vähennä kehoosi kohdistuvaa rasitusta 
Patentoitu teknologia vähentää tärähdyksiä ja 
värähtelyä jopa 70 %, vähentäen lihasrasitusta  
ja nivelkipuja.

Tehty kestämään 
Taottu, lämpökäsitelty teräspää 
ruosteenestopinnoitteella.  

Ihanteellinen iskutarkkuus
Ergonominen kahvan pinnoite ja täydellisesti 
tasapainotettu varsi takaavat ihanteellisen 
iskutarkkuuden ja -tuntuman. 

IsoCore™

JOPA

VÄRÄHTELYÄ
VÄHEMMÄN
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IsoCore™  
Iskuja vaimentava 
eristekerros 
ja lisäsuoja 
ohilyöntien varalta

Strateginen 
karhennus parantaa 

pitoa ja ehkäisee 
rakkoja

Lyöntipää
Induktiokarkaistun 
pään kilpailijoitaan 
suurempi läpimitta takaa 
lyöntitarkkuuden.

Taottua, lämpö- 
ja ruosteenesto- 
käsiteltyä terästä

Irtoamaton, läpiniitattu lyöntipää
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
läpiniitattu pää ja teräsvahvistettu ydin 
takaavat tehokkuuden ja kestävyyden

5 x tehokkaampi
Induktiokarkaistu, kiilamainen 
purkupää keskittää voiman 
pienemmälle alueelle 
purkamisen tehostamiseksi 
ja ohjaa irtoavat kappaleet 
käyttäjästä poispäin

Kahvan pään 
muotoilu takaa 
pitävän otteen

LYÖNTITYÖKALUT

Leka
Patentoitu IsoCore™ -tärähdyksen vaimennusmekanismi 
vähentää kehoon kohdistuvaa värähtelyä kaksi kertaa 
tehokkaammin kuin perinteiset puukahvat. Tämän 
ansiosta suoriudut raskaistakin pukutöistä huomattavasti 
vaivattomammin ja vähemmällä rasituksella.

IsoCore™

VÄRÄHTELYÄ
VÄHEMMÄN
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LYÖNTITYÖKALUT

IsoCore™ leka, XL

E
A

N

6 411501 560070Leveys:  18 cm Korkeus:  92 cm Syvyys:  8,3 cm Paino:  5,67 kg Myyntierä:  1 SAP nro.  1020164

IsoCore™ talttavasara, M

E
A

N

6 411501 560049Leveys:  14 cm Korkeus:  28 cm Syvyys:  5,7 cm Paino:  1,633 kg Myyntierä:  2 SAP nro.  1020217

IsoCore™ talttavasara, L

E
A

N

6 411501 560056Leveys:  14 cm Korkeus:  36 cm Syvyys:  5,7 cm Paino:  2,177 kg Myyntierä:  2 SAP nro.  1020218

IsoCore™ rakentajan kirves, XXL

E
A

N

6 411501 560087Leveys:  21 cm Korkeus:  92 cm Syvyys:  7,6 cm Paino:  4,23 kg Myyntierä:  2 SAP nro.  1020220

IsoCore™ leka, L

E
A

N

6 411501 560063Leveys:  16 cm Korkeus:  92 cm Syvyys:  7,6 cm Paino:  4,768 kg Myyntierä:  2 SAP nro.  1020219

• Ihanteellinen isompiin purkutöihin, kuten betonin 
murskaamiseen (talttapää), tai kiilojen iskemiseen 
(lyöntipää). 

• Suuri lyöntipää takaa iskutarkkuuden.

• Irtoamaton, läpiniitattu pää ei pääse irtoamaan tai 
katkeamaan edes täydellä voimalla iskettäessä.

• Ihanteellinen isompiin purkutöihin, kuten betonin 
murskaamiseen (talttapää), tai kiilojen iskemiseen 
(lyöntipää). 

• Suuri lyöntipää takaa iskutarkkuuden.

• Irtoamaton, läpiniitattu pää ei pääse irtoamaan tai 
katkeamaan edes täydellä voimalla iskettäessä.

• Ihanteellinen yhden käden purkutöihin (talttapää) tai 
suurten naulojen tai kiilojen iskemiseen (lyöntipää). 

• Suuri lyöntipää takaa iskutarkkuuden.

• Ihanteellinen yhden käden purkutöihin (talttapää) tai 
suurten naulojen tai kiilojen iskemiseen (lyöntipää).

• Suuri lyöntipää takaa iskutarkkuuden.

• Ihanteellinen puun halkaisuun (halkaisupää) tai kiilojen 
iskemiseen (lyöntipää). 

• Optimoitu terän geometria takaa paremman läpäisyn ja 
suorastaan räjäyttää lujat pölkyt halki.

• Iskupäätä voidaan lyödä toisella työkalulla halkaisun 
tehostamiseksi.

• Irtoamaton, läpiniitattu pää ei pääse irtoamaan tai 
katkeamaan edes täydellä voimalla iskettäessä.

Lyöntityökalut
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Markkinoiden  
johtava  
iskunvaimennus  
teknologia
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IsoCore™ hakku, L

E
A

N

6 411501 560094Leveys:  47 cm Korkeus:  92 cm Syvyys:  9 cm Paino:  3,4 kg Myyntierä:  2 SAP nro.  1020166

LYÖNTITYÖKALUT

• Ihanteellinen kovien pintojen läpäisemiseen, kuten sora 
ja kuiva, kovettunut maaperä (hakkupää) tai kuokkana 
kaivuutöissä (kuokkapää).

• Irtoamaton, läpiniitattu pää ei pääse irtoamaan tai 
katkeamaan edes täydellä voimalla iskettäessä.

Lyöntityökalut



VASARAT
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IsoCore™ vasara, kaareva sorkka, M

E
A

N

6 411501 701206Leveys:  14 cm Korkeus:  34 cm Syvyys:  3,8 cm Paino:  0,884 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1027202

IsoCore™ yleisvasara, L 

E
A

N
6 411501 560018Leveys:  15 cm Korkeus:  34 cm Syvyys:  3,8 cm Paino:  0,907 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1020214

IsoCore™ yleisvasara, kaareva sorkka, L

E
A

N

6 411501 701213Leveys:  14 cm Korkeus:  34 cm Syvyys:  3,8 cm Paino:  2,177 kg Myyntierä:  2 SAP nro.  1027203

IsoCore™ yleisvasara, XL

E
A

N

6 411501 560025Leveys:  15 cm Korkeus:  39 cm Syvyys:  3,8 cm Paino:  4,23 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1020215

IsoCore™ rakentajan vasara, M

E
A

N

6 411501 560001Leveys:  14 cm Korkeus:  34 cm Syvyys:  3,8 cm Paino:  0,816 kg Myyntierä:  6 SAP nro.  1020213

• Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi näkyville 
paikoille ilman, että vaurioitat ympäröiviä materiaaleja. 

• Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

• Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi näkyville 
paikoille ilman, että vaurioitat ympäröiviä materiaaleja.

• Kaareva sorkka helpottaa naulojen ulosvetämistä 
entisestään.

• Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi näkyville 
paikoille ilman, että vaurioitat ympäröiviä materiaaleja.

• Magneettisen naulanpitimen avulla voit tehdä myös 
ensimmäisen lyönnin yhdellä kädellä hankalissa 
työskentelyasennoissa.

• Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

• Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi useissa 
erilaisissa kodin työtehtävissä tai rakennustyömailla. 

• Kaareva sorkka helpottaa naulojen ulosvetämistä 
entisestään.

• Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi näkyville 
paikoille ilman, että vaurioitat ympäröiviä materiaaleja.

• Magneettisen naulanpitimen avulla voit tehdä myös 
ensimmäisen lyönnin yhdellä kädellä hankalissa 
työskentelyasennoissa.

• Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

Vasarat

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus

Moni- 
pakkaus



VASARAT

IsoCore™ kirvesmiehen vasara, vohvelikuvio, XXL 

E
A

N

6 411501 560032Leveys:  15 cm Korkeus:  41 cm Syvyys:  3,8 cm Paino:  3,4 kg Myyntierä:  4 SAP nro.  1020216

• Ihanteellinen isojen runkorakenteiden naulaamiseen 
kovaan ja paksuun puuhun voimakkaasti ja nopeasti.

• Vohvelikuvioitu iskupää ehkäisee vasaran lipeämistä 
naulan kannasta iskettäessä.

• Magneettisen naulanpitimen avulla voit tehdä myös 
ensimmäisen lyönnin yhdellä kädellä hankalissa 
työskentelyasennoissa.

• Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

Moni- 
pakkaus

Muotoiltu pää
Tarkempi ote 

iskettäessä

Ergonominen kahva
Kuvioidun kahvan otepinta 

on pidennetty tarkkuutta 
vaativia töitä varten

Kahvan kuviointi 
parantaa pitoa ja 
ehkäisee rakkoja

Optimoitu 
lyöntipään 
kestävyys, paino 
ja tasapainotus

IsoCore™  

Iskuja vaimentava 
eristekerros

Erinomainen 
kestävyys
Taottua, 
lämpökäsiteltyä 
terästä ruosteen- 
estopinnoitteella

Yleisvasarat

Magneettinen 
naulanpidin kaikissa 
yleisvasaroissa

Ihanteellinen tasapaino
Ainutlaatuinen muotoilu jakaa painon 
ihanteellisesti, jotta jokainen vasaramme on 
täydellisesti tasapainotettu

Patentoitu IsoCore™ -iskunvaimennus- 
järjestelmä vaimentaa tärähdykset 
ja värähtelyn ja vähentää kehoosi 

kohdistuvaa rasitusta jopa 70 % 
tehokkaammin kuin puukahvat     

IsoCore™

JOPA

VÄRÄHTELYÄ
VÄHEMMÄN



Rankaise 
kohdetta, 
älä kehoasi
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PURKUTYÖKALUT

IsoCore™ monitoimipurkutyökalu, L

E
A

N

6 411501 701398Leveys:  15 cm Korkeus:  75 cm Syvyys:  3,8 cm Paino:  2,6 kg Myyntierä:  2 SAP nro.  1027221

IsoCore™ monitoimipurkutyökalu, M

E
A

N

6 411501 701381Leveys:  14 cm Korkeus:  46 cm Syvyys:  3,8 cm Paino:  1,381 kg Myyntierä:  4 SAP nro.  1027220

• Täydellinen työkalu lautojen taivuttamiseen 
tai suoristamiseen.

• Pidempi varsi tuo lisää vääntövoimaa. 
• Taltta & väännin kaakeleiden irrottamiseen, 

iskupää lyömiseen. 
• Iskupää maksimoi lyöntivoiman. 
• Iskupään avulla saat lyötyä vääntimen ahtaisiin väleihin. 
• Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

• Täydellinen työkalu lautojen taivuttamiseen tai 
suoristamiseen.

• Taltta & väännin kaakeleiden irrottamiseen.

• Iskupää maksimoi lyöntivoiman.

• Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

Purkutyökalut
Fiskars Pro purkutyökalut sopivat erinomaisesti monipuolisiin purkutöihin, 
sillä niissä on patentoitu IsoCore™ -iskunvaimennusjärjestelmä, joka vähentää 
tärähdyksiä ja värähtelyä jopa 70 %.

Muotoiltu 
pää parantaa 
otetta

Kahvan 
pintamuotoilu 
parantaa pitoa ja 
ehkäisee rakkoja

IsoCore™  

Iskuja vaimentava 
eristekerros

Taottua, 
lämpökäsiteltyä 
terästä ruosteen- 
estopinnoitteella

Naulanpoisto- sorkka

Lautojen taivuttaja 
ja suoristaja 
lautojen oikaisuun

Ihanteellinen 
tasapaino ja 

tuntuma 
Soft

 Grip™

IsoCore™

JOPA

VÄRÄHTELYÄ
VÄHEMMÄN



PURKUTYÖKALUT

Rautakanki 5 kg 

E
A

N

6 411501 701527Leveys:  2,9 cm Korkeus:  120 cm Syvyys:  2,9 cm Paino:  5 kg Myyntierä:  1 SAP nro.  1027234

Rautakanki 6 kg 

E
A

N

6 411501 701534Leveys:  3 cm Korkeus:  135 cm Syvyys:  3 cm Paino:  5  kg Myyntierä:  1 SAP nro.  1027235

Rautakanki 7 kg 

E
A

N
6 411501 701541Leveys:  3,1 cm Korkeus:  150 cm Syvyys:  3,1 cm Paino:  7 kg Myyntierä:  1 SAP nro.  1027236

• Vipuamiseen, raskaiden kuormien liikuttamiseen, 
kiveämiseen ja kaivamiseen.

• Kahdeksankulmainen varsi paremman  
otteen takaamiseksi.

• Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä 
hiiliteräksestä.

• Karkaistut päät takaavat turvallisuuden kangella 
iskettäessä.

• Vipuamiseen, raskaiden kuormien liikuttamiseen, 
kiveämiseen ja kaivamiseen.

• Kahdeksankulmainen varsi paremman  
otteen takaamiseksi.

• Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä 
hiiliteräksestä.

• Karkaistut päät takaavat turvallisuuden kangella 
iskettäessä.

• Vipuamiseen, raskaiden kuormien liikuttamiseen, 
kiveämiseen ja kaivamiseen.

• Kahdeksankulmainen varsi paremman  
otteen takaamiseksi.

• Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä hiiliteräksestä.

• Karkaistut päät takaavat turvallisuuden kangella 
iskettäessä.

Rautakanget ja sorkkaraudat
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Fiskars on vaikuttanut työkalujen kehitykseen jo vuodesta 1649 lähtien. Saksillamme 
on leikattu miljoonia metrejä kankaita. Kirveillämme on käsitelty miljoonia 
puunrunkoja. Veitsillämme on leikattu miljoonia viipaleita leipää. Paistinpannuillamme 
on kypsennetty miljoonia huolellisesti marinoituja pihvejä – aina onnistuneesti.

Hämeentie 135, PL 130
00561 Helsinki, Finland
Puh. 09 204 3910
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