
 

Датска скоба за свиване на пружини – 
професионален уред на приемлива цена 
 
Подмяната на амортисьорите при окачване McPherson изисква 
прилагане на големи усилия за свиване на някои от пружините. Когато 
за целта се използва непрофесионално и ненадеждно оборудване, то 
операцията е съпроводена с немалка доза риск за оператора. 
Надеждността и качеството на оборудването се доказват чрез 
преминаване на специализирани тестове в акредитирани лаборатории и
получаване на съответния сертификат, а професионализма е плод на 
дългогодишен произв

 

одствен опит. 

л на 
ертификат. 

 
Скобите на Scangrip се произвеждат при строг производствен контро

качеството, доказано и чрез TÜV с
 
Производствената гама включва два модела (разлика в максималното усилие) скоби за 
окачване McPherson и една скоба за независимо окачване (Mercedes и др.). Към 
стандартния комплект челюсти има гама специализирани, което позволява покриване на 
много голяма гама актуални автомобили. За закрепване на скобите или амортисьора към 
стандартно менгеме Scangrip са разработили адаптери. 
 
Предимства на скобите Scangrip:  

 Позволяват използване на гайковърт за свиване/разгъване на пружината 
 Лесна смяна на челюстите 
 Голям ход на скобата и възможност за допиране на челюстите във свито състояние 
 Частична заменяемост между модели 1 и 2 
 Приложимост за конусни пружини 
 Специално покритие на челюстите за предпазване на пружините 
 TÜV сертификат 
 Челюстите имат предпазен ръб срещу изплъзване на пружината 
 Предпазен щифт срещу претоварване 
 Обезопасително фиксиране на челюстите чрез болт 
 



 

Скоба за свиване на пружини при окачване 
McPherson 

Производител Scangrip, Дания, модел 1 • 1100 кг    

Артикулен № 87.1191 

Максимално усилие 1100 кг 

Цилиндрични пружини ø 80-230 мм 

Конусни пружини ø 80-230 мм 

Съдържание   

Компресорно тяло 1100 кг 

2 челюсти ø 80 – 145 мм 

2 челюсти ø 145 – 195 мм 

Болтове M 10 x 25 мм, DIN 912, 12.9  

 Сертификат TÜV 

Производител Scangrip, Дания, модел 2 • 2250 кг    

Артикулен № 99.2250 

Максимално усилие 2250 кг 

Цилиндрични 
пружини 

ø 80-230 мм 

Конусни пружини ø 80-230 мм 

Съдържание  

Компресорно тяло 2250 kg 

2 челюсти ø 80 – 145 мм 

2 челюсти ø 145 – 195 мм 

Болтове M 10 x 25 мм, DIN 912, 12.9 
 

Сертификат TÜV 

 
Пружина за свиване на пружини при Mercedes и др.  
 

Артикулен № 20.1100 

Максимално усилие 2500 кг 

Mercedes модели 123-124-126-
201-140-202-
210 

Съдържание  

Компресорно тяло 2500 кг 

К-т челюсти 2 

 Сертификат TÜV 
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Челюсти, включени в комплекта със скобата 

90.0010 Стандартна челюст за пружини ø 80 – 145 мм 
                

90.0020 Стандартна челюст за пружини ø 145 – 195 мм
                

Опции: 

90.0030 

 

Челюст за пружини ø 140 – 170 мм 
                

90.0040 

 

Челюст за пружини ø 180-230 мм 
                

90.0050 

 

Челюст за пружини ø 80 – 120 мм 
                

90.0060 

 

Челюст за пружини ø 80 – 145 мм 
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90.0070 

 

Челюст за BMW E39 и E46 
                

90.0080 

 

Челюст за Mercedes C-class тип 203 
                

90. 0090 

 

Челюст за Mercedes E-class тип 211 
                

90.0100 

 

Челюст за Peugeot Break, Citroën C15, доставя 
се на чифт                

                         

90.0120 

 

Челюст за Chrysler Grand Voyager (пружина по 
часовниковата стрелка) 
                

90.1010 

 

Магнитен предпазител за захващане на 
амортисьора на стандартно менгеме 
                

90.1020 

 

Магнитен предпазител за захващане на скобата 
на стандартно менгеме 
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