
Stahováky BAHCO

      Stahováky řady 4532 - dvouramenné 

     Při otočení ramen se může stahovák využít jako vnitřní nebo vnější. Velká plocha drapáků 
umožňuje šetrné a rychlé snímání řemenic, ozubených kol, kulových ložisek atd. 
     Příklad označení : 4532-O

 

 



 

   

 

 

   



    Stahováky 4533HP a 4533M - tří a víceramenné

      Tuhá konstrukce pro těžké provozy. použití jako dvou, tří nebo čtyřramenný stahovák díky 
nastavitelným a vyměnitelným třmenům ramen. Ramena se mohou nastavovat na třmenu 
paprskovitě a mohou být zafixovány v požadovaném rozpětí. Při otočení ramen lze stahovák 
používat jako vnitřní nebo vnější. 
4533HP hydraulický stahovák
4533M mechanický stahovák s vřetenem

 

    



   Hydraulický lis 4529-8 a 4529-15 ( 8 t a 15 t )

     Zvyšuje dopředný tlak v kombinaci s mechanickým stahovákem, zvláště vhodné pro obtížně 
demontovatelné díly.

     Obsluha : Hydraulický lis se vkládá mezi vřeteno stahováku a hřídel při zataženém pístu lisu. 
Hydraulický systém začne působit  utahováním šroubu. Je-li zdvih pístu nedostatečný, povolíme 
šroub lisu, utáhneme vřeteno stahováku a šroubu lisu začneme dotahovat znovu. Celý cyklus 
opakujeme, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku.

 

 

 

 



    Stahováky 4541-A a 4541B - dvouramenné 

       Dvouramenný stahovák pro vnější použití ve stísněných prostorách.
       Oboustranná překlopná ramena, jeden konec široký, druhý úzký. Při činnosti ramen se 
drapáky pevně přitisknou pod součást, která má být snímána.

 

 

        



 

Stahováky řady 4537 - dvouramenné 

      Dvouramenný stahovák s tuhou konstrukcí drapáků odolných velkému zatížení.
      Pákový převod stiskne drapáky pevně k snímané součásti. Zvláště vhodné pro stahování 
ložisek, řemenic, ozubených kol atd.
      Příklad označení : 4537-1

 

 

         



 Stahováky 4542-A a 4542B - tříramenné

        Tříramenný stahovák s tuhou konstrukcí drapáků odolávající velkému namáhání. Zvláště 
vhodné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. Dvoustranná překlopná ramena, jeden 
konec široký, druhý úzký. Při činnosti ramen se drapáky pevně přitisknou pod součást, která má 
být snímána.

 

 

 

 

    



        Stahováky řady 4528M - tříramenné

        Tříramenný stahovák s velmi robustní konstrukcí drapáků pro odolnost při vysoké zátěži.
        Zvláště vhodné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. Při činnosti ramen se 
drapáky pevně přitisknou pod součást, která má být snímána.
        Příklad oznašení : 4528M1

 

 



       

    Stahováky řady 4528 - hydraulický tříramenný stahovák

      Stahovák tuhé konstrukce pro extrémně těžké činnosti. Při činnosti pák se drapáky pevně 
přitisknou pod snímanou součást. Vnější závit hydraulického vřetene : R1" x 11. Tímto stahovákem 
docílíme tažnou sílu 15 t se zdvihem cca 12 mm.
      Příklad označení : 4528-1

     

 



    Stahováky dvou a tříramenné řady 4543 a 4544

      Praktický stahovák pro lehké běžné práce. Stahovák koncovek, stahovák na ozubená kola, 
stahovák ložisek, stahovák na řemenice. Činností pák se drapáky těsně přitisknou pod 
snímanou část.
      4543-1 až -3 jsou dvoramenné stahováky,
      4543-10 až -30 jsou tříramenné stahováky

 

 

           



  Univerzální stahovák na náboje kol 4518

       Tuhá konstrukce pro těžké práce na hlavách kol aut a nákladních vozů.
       4518-3 tři ramena
       4518-4 čtyři ramena
       4518-5 pět ramen

 

 



          

     Univerzální stlačovač spirálových pružin 4565N

         Výměna tlumiče rázů bez demontáže vzpěrové jednotky MacPherson. Nastavitelný 
bezpečnostní třmen zabraňuje sesmeknutí. Pro průměr pružiny 110 - 180 mm. Háky jsou potaženy 
plastem z důvodu ochrany před poškozením pružiny. Pro vozidla s maximální hmotností  do 2000 
kg.

 

 

 

      



         Stahováky kulových kloubů řady 4545

        Pro snímání kulových kloubů během jejich demontáže na táhlech, atd. Snadné ovládání bez 
poškození kloubů.

 



 

              Univerzální stahováky kulových kloubů řady 4545

        Speciální nástroj pro snímání kulových čepů při jejich demontáži na táhlech atd. Pro všechny 
kulové čepy osobních vozů. 
        Kapacita uchopení :
        4545-N1 nastavitelné do 50 mm s otevřením do 18 - 22 mm
        4545-N2 dva stupně do 50 mm s otevřením do 20 mm

   

 



 

                 Separátory řady 4551

       Separátor lze použít v místech kde není možné zasunout nohy stahováku. Ostře zkosené břity 
separátoru č. 4551 jsou tlačeny za snímaný díl, když je utahována matice šroubu.
       Použití se stahovákem separátoru č. 4552.

 

      



          Stahováky pro separátory řady 4552   

     Použijte se separátory řady 4551. Stahovák č. 4552 pro vytažení separátoru a dílu z vřetene při 
utahování matice tyče.

      

 



          

   Vnitřní stahováky kuličkových ložisek řady 4521

       Dřík vytahovače má několikanásobné drážky ( 1 - 4 ). To dovoluje rovnoměrné roztažení na 
obvodu a bezpečné přemístění kuličkových ložisek. Pro vytažení kuličkových ložisek ze skříně, 
vnějších kroužků kuličkových ložisek, vložek a olejových těsnění. Vytahovač č. 4521 se vloží do 
vrtání kuličkového ložiska tak, aby zkosené břity čelistí vytahovače byly umístěny za vnitřním 
kroužkem. Toto je možné dokonce i v případě, že ložisko sedí těsně proti zadní stěně, poněvadž 
okraje vnitřního kroužku jsou zaobleny.



 



 

     

           Opěrný stojan 4522

        Dvouramenný stahovák s vřetenem uzpůsobeným pro kleštiny řady 4521.
        4522-1 k vnitřnímu stahováku 4521N - 00 až M
        4522-2 k vnitřnímu stahováku 4521N - N až R

 

 

          



     Vytahovací tyč s kluzným kladivem

     Vytahovací tyč je našroubována na vřeteno vnitřního stahováku a kuličkové ložisko je 
snímáno činností kladiva. 
     Pro Vnitřní stahováky č. 4521N-F až M.

       

 

 

 

Stahováky ložisek, stahovák ložisek, stahovák na řemenice, stahovák na ozubená kola, stahovák 
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