
Cevna obdelana orodja

0029850 G0029850 S0029850
0029860 G0029860 S0029860

0027750 G0027750
0027760 G0027760

0029750

0020200 S0020200

1

1

2

2

3

3

4

4

Impresivna
darila s trajno 
vrednostjo:
kromirana in 
pozlačena
visokokako -
vostna orodja.

To visoko dovršeno 
orodje bo pospešilo 
utrip srca vsakega 
profesionalnega obrt
nika! Še posebej, če ga 
prejme v darilnem
paketu PICARD.

Popolno darilo za 
obletnice, kot nagrada 
za opravljene izpite, 
kot darilo na 
počitnicah ali ob kakšni 
pridobitvi ter za 
mnogo drugih 
priložnosti.

Vsak centimeter 
svetovno znane nemške 
kakovosti orodij.

Tesarsko kladivo z 
magnetom, hrapavo

Zidarsko kladivo, 
berlinska oblika

Štukaterska sekira

Urarsko nakovalo

kromirano
pozlačeno

kromirano
pozlačeno

kromirana

kromirano

Navadna
oblika

Prozorna
darilna
škatla

Črna
darilna
škatla

Popolnoma kovano pri 
PICARD ter izdelano v 
proizvodnem objektu 
podjetja v Bergische 
Landu.

Rottsiepen 15,
D-42349 Wuppertal

Postfach 12 01 29
D-42331 Wuppertal

Tel. +49 (202) 247 54-0
Fax +49 (202) 247 54-50

www.picard-hammer.de
info@picard-hammer.de

Joh. Hermann Picard 
GmbH & Co. KG
Tovarna kladiv in utopno kovanje

Z razvojem in obliko 
cevnih obdelanih 
orodij PICARD utira 
pot naprej za 
robustna, visokoka-
kovostna kladiva, ki 
jih odlikuje njihova 
dolga življenjska 
doba.

Izjemna oblika, 
visoka uporab-
nost in 
ergonomski
ročaj postavljajo 
ta kladiva med 
najbolj želena 
ročna orodja na 
svetu.

-

ZASTOPNIK ZA SLOVENSKO TRŽIŠČE:

Bonum d.o.o.
Prelesje 33

8232 Šentrupert

Tel: 07/34-34-160
Fax: 07/30-40-070



Posebne serije

Tesarsko kladivo
ZN 820520000

Št. predmeta                       EAN 4016671
0069800 12 600 g, gladko 009392
0069810 12 600 g, hrapavo 000078

Tesarsko kladivo
ZN 820520000

Št predmeta                        EAN4016671
0069500 12 600 g, gladko 009378
0069510 12 600 g, hrapavo      009385

Tesarsko kadivo
ZN 820520000

Tesarsko kladivo
ZN 820520000

Št. predmeta                      EAN 4016671
0029500 12 600 g, gladko        009224
0029510 12 600 g, hrapavo      009231

Št. predmeta                        EAN 4016671
0029800 12 600 g, gladko        009248
0029810 12 600 g, hrapavo      009255

Reševalci težav

pravega zvitega 
usnja.

Black Giant

Cevno jekleno 
obdelano orodje

Ponujamo trpežne izdelke in manj naporne za uporabnika. Profesionalna kladiva z rjavim ročajem:

Simbol kakovosti in rokodelska legenda: 
tesarsko kladivo z rjavim ročajem!

Glava kladiva je 
skovana iz posebnega 
jekla s podrobno 
analizo.

Udarjalni del je 
pazljivo utrjen, ohlajen 
in kaljen. Pravilno 
posnemanje robov.

Cevni jekleni ročaj: 
uporabljamo le 
najboljše, lite, 
brezšivne jeklene cevi, 
ki so kromirane, 
utrjene in kaljene, kar 
daje primerno 
elastičnost.

Te visokokakovostne 
cevi imajo premer 16 
mm, stena pa je 
debela 1,2 mm. 
Zaradi tega in ravnega 
ovalnega preseka so 
priročne, odlično 
uravnotežene, zato 
manj utrujajo.

Ta cevna jeklena 
orodja zadostujejo 
pogojem DIN 7239 
(obrazec C, tesarska 
kladiva) ter tehničnim 
pogojem dostave 
jeklenih kladiv po 
DIN 1193.

S svojo obliko in izdelavo 
cevnih obdelanih orodij 
PICARD utira pot na 
področju robustnih in zelo 
dolgotrajnih, visokokako-
vostnih kladiv.

Odlična oblika in visoka 
uporabnost postavljata ta 
orodja med najbolj želene 
na svetu.

Vsa kladiva PICARD so 
izdelana v naši tovarni v 
znani orodjarski vasici 
Cronenberg v Wuppertalu.

Strokovnjaki s področja 
rokodelstva in industrije 
vedo in cenijo dejstvo, da 
dobijo pristno nemško 
visokokakovostno orodje, 
ko se odločijo za nakup 
kladiv PICARD.

Razcep in konica 
tesarskih kladiv: 
čisto obdelan 
razcep zagrabi tudi 
manjše žeblje. 
Ozka, dolga konica.

Razcep je pazljivo 
kaljen.

Pritrditev ročaja: 
tesno prileganje.

Jekleni obroček: 
cevna jeklena 
orodja PICARD so 
opremljena z 
jeklenim
ojačitvenim
obročkom, ki je 
trdno nameščen na 
cev.

Omogoča dodatno 
zaščito cevi, še 
posebej v primeru, 
da zamahnete 
mimo ali ko ne 
zadanete obdelo-
vanca popolnoma.

Poseben ročaj: ta 
praktični posebni 
ročaj, ki absorbira 
udarec, znižuje 
utrujenost in 
izboljšuje delo.

Ročaj je na cev 
tesno pritrjen s 
posebej izdelanim 
dvokomponentnim
lepilom.

Pokrovček:
poseben
pokrovček na 
koncu cevnega 
ročaja preprečuje, 
da bi cev zdrsnila 
skozi ročaj.

TÜV, z magnetnim držalom 
žebljev, za najbolj zahtevne 
stranke, fina čista glava kladiva, 
kromiran molibden jekleni cevni ročaj, 
razcep in konica pazljivo kaljena, z 
visokim očesom, poseben ročaj

TÜV, za najzahtevnejše 
potrebe, fina čista glava kladiva, 
kromiran molibden jekleni cevni 
ročaj, razcep in konica pazljivo kaljena, 
z visokim očesom, poseben ročaj

Z magnetnim držalom 
žebljev, izdelanim po najvišjih 
standardih, fina čista glava kladiva, 
kromiran molibden jekleni cevni ročaj, 
razcep in konica pazljivo kaljena, z 
visokim očesom, poseben ročaj.

Za najzahtevnejše stranke, 
fina čista glava kladiva, kromiran 
molibden jekleni cevni ročaj, razcep 
in konica pazljivo kaljena, z visokim 
očesom, poseben ročaj

Na naslednjih straneh si 
lahko ogledate posebej 
izdelane cevna obdelana 
orodja:

Posebna orodja v 
črno-oranžni barvi za 
posebej zahtevna 
dela in dolgotrajno 
uporabo.

Inovativno orodje za 
trganje, strganje, 
praskanje, ločevanje, 
udarjanje in klesanje.

Nov profesionalni izbor:
profesionalna kladiva, 
izdelana iz visokokako-
vostnega, toplotno 
obdelanega jekla z 
izjemno vzdržljivmi 
ročaji iz 



Št. predmeta                       EAN 4016671 Št. predmeta                       EAN 4016671 Št. predmeta                         EAN 4016671 Št. predmeta                         EAN 4016671 Št. predmeta                         EAN 4016671

Št. predmeta                          EAN 4016671 Št. predmeta                       EAN 4016671 Št. predmeta                       EAN 4016671 Št. predmeta                          EAN 4016671 Št. predmeta                      EAN 4016671

Tesarsko kladivo
DIN 7239
ZN 820520000

Tesarsko kladivo
ZN 820520000

0042000      12 600 g, gladko       009279
0042010      12 600 g, hrapavo     000061

0040000 12 600 g, gladko        009262
0040010 12 600 g, hrapavo      000054

Zidarsko kladivo
ZN 820520000

Berlinska oblika, poseben ročaj.

Ključavničarsko kladivo
ZN 820520000

Macola
DIN 6475
ZN 820520000

0027700  12 600 g, hrapavo     000016
0027790  12 500 g, hrapavo     009200

0030100-300 6 009309
0030100-500 6 009316

0030400-10006 000030
0030400-12506 000047

Tesarsko kladivo
ZN 820520000

Tesarsko kladivo
DIN 7239
ZN 820520000

0062000      12 600 g, gladko    009354
0062010 12 600 g, hrapavo  009361

0060000   12 600 g, gladko     009330
0060010 12 600 g, hrapav    009347

Štukaterska /
tesarska sekira
ZN 820140009

Poseben ročaj.

0029700      12 600 g, hrapavo     009286
0029790      12 500 g, hrapavo     000023

Cevna obdelana orodja svetovno znane nemške kakovosti kovanja PICARD iz Bergische Land.

Vrhunska kakovost, zagotovljena z 
izkušnjami, zmožnostjo in inovacijami!

FILOZOFIJA ROČAJA PICARD

Zidarsko kladivo
ZN 820520000

Renska oblika, poseben ročaj.

0027500      12 600 g, hrapavo   009194

Kombinirano kladivo
ZN 820520000

0030200      12 300 g                   009323

TÜV, z magnetnim držalom 
žebljev, črna glava kladiva, 
poseben ročaj. TÜV, najbolje prodajano kladivo, 

črna glava kladiva z utorom za 
žeblje, poseben ročaj.

Z magnetnim držalom žebljev, 
črna glava kladiva, poseben ročaj.

Najbolje prodajano kladivo, črna 
glava kladiva z utorom za žeblje, 
poseben ročaj.

Ključavničarsko kladivo s cevnim 
jeklenim ročajem, poseben ročaj.

Ključavničarsko kladivo z izvlekom 
žebljev in cevnim jeklenim 
ročajem, poseben ročaj. S cevnim jeklenim ročajem, 

poseben ročaj.

Vse je 
v roki!

Oblika, dizajn in materiali vseh 
ročajev kladiv PICARD so osno-
vani na desetletjih izkušenj, ki so 
jih pridobili z najtežjimi preiz-
kusi in širokimi tehnološkimi 
raziskavami.

V tem 
preseku
lahko
vidite
posebno
plastiko, ki 
se
uporablja,
in je 
debela do 
10 mm. To 
pomeni,
da se ročaj 
prilagodi
obliki
vsake
roke, nudi 
dober
oprijem in 
absorbira
udarce.

Najboljše sožitje ergonomske oblike s 
prilagodljivim materialom zagotavlja, da 
se bo ročaj vedno prilegal obliki roke 
posameznika in je dobro nameščen 
glede na palec. 

Tako vam ročaj ne bo zdrsnil iz roke.
Ravnotežje in uporaba sta prav tako 
izboljšani za posebej zahtevno rabo. To 
pomaga pri zmanjšanju utrujenosti ter 
absorpciji udarcev.

Posebna plastika, ki je prijazna koži, je 
spojena z ovalno cevjo s posebej 
izdelanim dvokomponentnim lepilom.

Nič zvijanja in nič odstopanja.

Udoben oprijem, katerega bi 
moral vsakdo »poprijeti«!



Št. predmeta                  EAN 4016671 Št. predmeta                   EAN 4016671 Št. predmeta                  EAN 4016671 Št. predmeta                  EAN 4016671

Profesionalno dleto
DBGM
ZN 820520000

0030490-600 1                       021813
0030490-800 1                       021820

0029600       12                       022209

Nazobčana sekira
ZN 820140009

0027600       12                       022216

Nazobčana sekira
ZN 820520000

0065010       12   600 g, 009484
hrapavo

Profesionalno
orodje za betonske 
opaže DBGM
ZN 820520000

Profesionalno dleto

·
·
·
·
·

Tesarsko kladivo kot
 »profesionalno orodje 
za betonske opaže«

2 v 1
oteld + ovidalk

1
1

2

2
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3

4

4

BLACK-BLUES proizvajalca so pravi reševalci težav!
Nemško visokokakovostno orodje za trganje, strganje, praskanje, ločevanje, udarjanje in klesanje.

Nazobčana sekira in nazobčano kladivo

···

Ergonomsko oblikovan 
konec ročaja. Berlinska oblika.

sta inovativni orodji, ki jih je razvil PICARD, da se delo opravi hitreje in lažje.
Novi zobje za sekanje na obeh orodjih nudijo prednosti, brez katerih preprosto ne boste 
mogli več:

     zmanjšanje utrujenosti, prijazno do sklepov zaradi manjših vibracij ob udarcu;

     natančnejše delo, saj nazobčana sekira in nazobčano kladivo ne zdrsneta;

     učinkovitejši prenos moči, saj se zobje res »zagrizejo« v material že s prvim udarcem.

Seveda so vsi »reševalci težav« proizvajalca PICARD kovani z nemško kakovostjo orodij in 
izdelani v naši lastni kovnici v dobro znani deželi orodij v Bergische Land.

Rokodelci po celem svetu vedo, da se lahko zanesejo na reševalce težav proizvajalca PICARD 
– tudi pri najzahtevnjšem delu.

Klešete in udarjate, ne da bi morali 
menjati orodje.

Z eno roko lahko klešete zareze in 
odstranjujete omet.

Delo je hitrejše in preprostejše tudi na 
težko dostopnih mestih.

Nevarnost poškodbe je manjša zaradi 
zaobljene površine udarjanja.

Poseben praktičen ročaj zmanjša 
utrujenost in izboljša delo, saj absorbira 
vsak udarec.

Poenostavi in olajša delo.

To praktično, priročno orodje je bilo 
oblikovano in izdelano posebej za 
gradbena dela z betonom.

Deluje kot kladivo z magnetnim držalom 
žebljev, a to orodje PICARD ima dva ostra, 
kaljena robova (DBGM), ki sta posebej 
oblikovana za strganje ostankov na 
betonu, torej odstranjevanje opažnih plošč, 
traverz, lesenega opaža ipd.

Nemško visokokakovostno orodje, TÜV 
preizkušeno.



Št. predmeta                  EAN 4016671

Zidarsko kladivo 
„BlackGiant“
ZN 820520000

Renska oblika, poseben ročaj, 
dodatna notranja cev.

Tesarsko kladivo z usnjenim ročajem
ZN 820520000

Zidarsko kladivo 
„BlackGiant“
ZN 820520000

Ameriška oblika, obroč na vratu
in na glavi, oblika zvonca, poseben 
ročaj, dodatna notranja cev, 450 g.

BlackGiant

Tesarsko kladivo
„BlackGiant“
ZN 820520000

Črna glava kladiva z utorom za 
žeblje, poseben ročaj, dodatna 
notranja cev.

Zidarsko kladivo 
„BlackGiant“
ZN 820520000

Berlinska oblika, poseben ročaj, 
dodatna notranja cev.

… še močnejša, varnejša 
in stabilnejša!

Inovativna tehnologija cevnih ročajev…

Štukaterska
tesarska sekira 
„BlackGiant“
ZN 820140009

Poseben ročaj, dodatna notranja cev.

Robustno
usnje,
udoben in 
čvrst 
oprijem!

MOJSTROVINA

Tesarsko kladivo
„BlackGiant“
ZN 820520000

Z magnetnim držalom žebljev, 
črna glava kladiva, poseben ročaj, 
dodatna notranja cev.

Kot profesionalni rokodelec se zanašate 
na visokokakovostna orodja. Zato vam 
PICARD sedaj ponuja mojstrovino iz 
svoje lastne kovnice.
Tesarsko kladivo je izdelano iz visokoka-
kovostnega, toplotno obdelanega jekla 
z magnetnim držalom žebljev in 
usnjenim ročajem.
Popolnoma jekleno kladivo je izdelano 
po najnovejših standardih PICARD s 
posebej vzdržljivim usnjenim ročajem. 
Ravnotežje in uporaba sta prilagojena 
zahtevam profesionalcev.
Ročaj je obdelan popolno: visokokako-
vostni usnjeni trakovi so nameščeni na 
popolnoma jeklen ročaj tako, da se v 
vašem oprijemu zvijajo in s tem 
zagotovijo, da vam orodje ne zdrsne in 
da roka diha (glejte spodnjo sliko).
Površina usnja je neobdelana, da se 
ohrani naravne značilnosti tega 
materiala: usnje vpija vlago, se prilagaja 
obliki roke posameznika in zagotavlja 
najboljši oprijem. 
Barvni obročki so iz celuloze ter se ne 

zlomijo, prispevajo pa k estetskemu 
videzu. Usnjeni ročaj torej omogoča 
ergonomično delo z manj utrujenosti.

Visokokakovostne
usnjene ploščice so 
nameščene skupaj, 
ena za drugo, da se 
zagotovi oprijem 
brez zvijanja.

BlackGiant so orodja za posebne 
uporabnike s posebej visokimi 
zahtevami za dolgotrajno 
uporabo. Vsa orodja so kovana in 
izdelana po standardih najvišje 
kakovosti PICARD cevno obdelanih 
orodij (glejte stran 2), a imajo 
dodatno posebej kaljeno notranjo 
cev v jekleni cevi. Ta ščiti cevni 
jekleni ročaj pred deformacijo pod 
visokimi obremenitvami (npr. 
vzvod) ali pri udarcih, ki zdrsnejo 
(faktor zareze).
BlackGiant nudi v posebnih
pogojih in silah še več varnosti, saj 
dodatna notranja cev močno 
zmanjša nevarnost, da bi se cevni 
jekleni ročaj prelomil pri glavi 
kladiva.
BlackGiant sedaj nudi še več 
varnosti, še posebej pri delu na 
nevarnih območjih (strehe, odri 
itd.) Na ta dobra, nemška visokoka-
kovostna orodja se lahko zanesete. 
To posebno serija orodij prav tako 
v celoti izdeluje PICARD v naši 
lastni kovnici v Bergische Land.

Dodatna
notranja cev 
gre v pritrditev 
ročaja.

Črna in oranžna v 
BlackGiant skrivata
orodje, ki je bilo 
preizkušeno v praksi 
za še večjo kakovost
PICARD.

Z dodatno notranjo 
cevjo, izdelano iz posebej 
kaljenega jekla, ki 
preprečuje deformacijo 
tudi pod najtežjimi 
obremenitvami.

Vsa orodja BlackGiant
so TÜV preizkušena.

Pokrovček na 
koncu
BlackGiant
cevnega ročaja 
preprečuje, da bi 
cev prebila ročaj.

Št. predmeta                      EAN 4016671 Št. predmeta                       EAN 4016671
0080000 12 600 g, gladko    020717
0080010 12 600 g, hrapavo  020724

0079000 1 gladko         023084
0079010 1 hrapavo       023091

Št. predmeta                      EAN 4016671

Št. predmeta                      EAN 4016671Št. predmeta                      EAN 4016671Št. predmeta                       EAN 4016671

0089700 12 600 g, hrapavo  020786

0087700  12 600 g, hrapavo   020762

0082000 12 600 g, gladko      020731
0082010 12 600 g, hrapavo 020748

0089100       12      27 mm         0207790087500      12 600 g, hrapavo    020755

 



1857

1910

1922

vse:

ravnalna orodja

vitrih

strešna orodja

pokrivalne klešče

orodja za redčenje

macole, orodja za kovanje

zložljive klešče

orodja za polaganje ploščic

geološka kladiva

zlatarska orodja

kladiva z ročaji iz steklenih vlaken

orodja za cepljenje lesa

kladiva s kopiti

kladiva z razcepi

kleparska orodja

tesarska kladiva 

magnetna kladiva

zidarska orodja

štukaterska orodja

tapetniška orodja

cevna obdelana orodja

neodbojna kladiva

ključavničarska kladiva

kovaške klešče

mehke macole

tesarska orodja

čevljarska orodja

varilska kladiva

posebna orodja

težka kovaška kladiva

orodja za kamen

1957

Danes

Vrhunska kakovost 
brez kompromisov

najboljši izbor.
PICARD vam predstavlja

Za vse vrste del, pri katerih je kladivo 
pomembno orodje.

Europi

PICARD prinaša orodja 
nemške kakovosti kovanj 
po celi

in ima 
predstavništva
v večini 
držav.

Slika zgoraj: 
strokovnjaki ob kladivu na stisnjeni zrak (1957).

Slika spodaj: pogled na staro kovnico.

Skoraj 150 let najboljše namške kakovosti
kovanja. Mnogo desetletij izkušenj

združenih s tehnološkim
napredkom.

Že od leta 1857 se pri PICARD specializi-
ramo za izdelavo kladiv, a nikoli nismo prelomili 
zvestobe naši tradiciji in izkušnjam. Nadaljevali smo in 
sledili najnovejšim tehnološkim dosežkom in iščemo izvirne
inovacije še naprej. Uporaba kakovostnejšega jekla, bolj kako-
vostna oblika za varnejše delo, materiali zmanjšajo utrujenost, omogočajo
učinkovitejšo proizvodnjo, natančnejše nadzorne postopke ter rastočo potrebo
po kakovosti kladiv PICARD.

Vrnimo se v čas in si oglejmo zgodovino podjetja iz Bergische Land. Tedaj so bila vsa kladiva PICARD popolnoma kovana in izdelana 
       v podjetju v Bergische Landu prav tako kakor danes.

Johann Hermann Picard je 
ustanovil svoje podjetje v stari 
kovnici v tipični napol leseni hiši 
v Bergische Land. Tudi v tistih 
časih se je izdelovalo orodja za 
kovače, kleparje in 
ključavničarje, torej vse vrste 
kladiv in škarij za pločevino. Ta 
izbor, razen škarij za pločevino, 
je še danes v proizvodnem 
programu.

Ko je sin ustanovitelja, čigar ime 
je bilo tudi Johann Hermann 
Picard, prevzel podjetje, so kot 
vir energije bili v uporabi para, 
plin in elektrika. Nato je prešel z 
ročnega na utopno kovanje ter 
mehansko procesiranje in je 
zato lahko sledil razvoju tehnike.

Že v 20 letih prejšnjega stoletja, 
pod vodstvom druge in tretje 

generacije lastnikov, je 20 
specialistov že kovalo in 
izdelovalo prvorazredna orodja, 
ki so že tedaj bila priljubljena pri 
vseh rokodelcih.

Tretja in četrta generacija 
lastnikov družine PICARD je 
praznovala stoletnico obstoja 
podjetja. Nadaljnji razvoj 
podjetja je bil odvisen od 
združenja moderne tehnologije 
in rokodelstva. Jamstvo PICARD 
za visokokakovostne izdelke.

Po skoraj 150 letih je podjetje še vedno v zasebni lasti družine PICARD. 
Čeprav je danes način proizvodnje in vodenja sodobnejši, je raven
kakovosti ostala kakor pri vseh generacijah PICARD.

Na območju »Rottsiepen« v Cronenbergu, kjer je nekdaj stala stara 
kovnica PICARD v napol leseni hiši, novi, sodobni proizvodni in 
upravni prostori nenehno rastejo in se nežno zlivajo v čudovito 
pokrajino.

Brezkompromisna kakovost je še 
vedno temelj izdelkov PICARD. To 
po celem svetu dokazujejo 
milijoni kladiv PICARD s cevnimi 
ročaji in ravnalna orodja z njihovo 
neverjetno dolgo življenjsko 
dobo.

Več desetletij izkušenj in razisko -
vanje je zagotovilo najboljšo 
kakovost in privedlo do visokih 
zahtev glede jekla, s katerim se 
dela, do proizvodnih strojev in 
nenehnega razvoja procesne 
tehnologije, še posebej na 
področju toplotne in površinske 
obdelave.

Torej je lahko razumeti, da lahko 
PICARD v veliko primerih ponudi 
več, kot je zahtevano. Pri 
proizvodnji kladiv je glavni 
poudarek na usposobljenosti 
delavcev, kakor tudi na sodobni 
tehnologiji, naj bo to v naši lastni 
orodjarni, v utopni kovnici, pri 
toplotni obdelavi ali pri brušenju 
in poliranju.

Zaradi tega so proizvedeni 
izdelki z njihovo vrhunsko 
kakovostjo priznani med 
mnogimi rednimi zvestimi 
strankami.
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