
SCANGRIP
Sveriges nationaltång sedan 1946.
Den enda låstången som kan manövreras med en hand.
Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla 
arbetstycket med.

SCANGRIP
Sveriges nationaltang siden 1946.
Den eneste låsetang som kan benyttes med en hånd.
Fordelen er at man altid har en hånd fri til at fiksere, justere eller til at hol-
de emnet med.
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SCANGRIP - Din 3:e hand
Scangrip´s unika enhandsmanövrerade låstänger är en utmärkt hjälp för 
alla hantverkare som ofta behöver en extra hand. Den snabba fastspän-
ningen och den enkla utlösningen är rationell och arbetsbesparande. Det 
finns en Scangrip-tång till så gott som alla arbetssituationer.
Wareco har lagt upp ca 20 standardtänger på lager för omgående lever-
anser. Det finns också möjligheter att ta fram speciella modeller base-
rade på den genialiska utlösningsmekanismen.

I programmet finns också de välkända limknäcktarna i 5 olika längder. 
De är utmärkta hjälpmedel vid limning av större skivor. Den lilla uppspän-
ningsveven gör arbetet enkelt.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en 
trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Ergonomi
· Utlösaren har en bred tryckplatta.
· Ingen klämrisk mellan handtaget och utlösaren.
· Låstångens smidiga och enkla form säkrar lägsta möjliga vikt.
· Även med kraftiga arbetshandskar. 

SCANGRIP - Din 3. hånd
Scangrip´s unikke enhånds- låsetænger er en udmærket hjælp til alle 
håndværkere som ofte behøver en ekstra hånd. Den hurtige fastspænd-
ing og den enkle udløsning er rationel og arbejdsbesparende. Der findes 
en Scangrip-tang til så godt som alle arbejdssituationer.
Wareco har lagt ca. 20 standardtænger på lager til omgående leveranc-
er. Der er også mulighed for specielle modeller baseret på den geniale 
udløsningsmekanisme.

I programmet findes også de velkendte limtvinger i 5 forskellige længder. 
De er udmærkede hjælpemidler ved limning af større skiver. Det lille 
spændehåndtag gør arbejdet enkelt.

Scangrip, som produceres i Danmark, har ganske enkelt været en tro 
tjener for håndværkere i Sverige siden 1946.

Ergonomi
· Udløseren har en bred trykplade.
· Ingen risiko for klemning mellem håndtaget og udløseren.
· Låsetangens smidige og enkle form sikrer laves mulige vægt.
· Også med kraftige arbejdshandsker. 
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Låstänger/Låsetæ
nger
Scangrip låstång nr 4/Scangrip låsetang nr. 4

Låstång med böjda och härdade käftar ger ett utmärkt 
grepp på runda ämnen. Den är även effektiv att hålla små och 
tunna saker. Max. klämkraft 4.000 N.

Låsetang med bøjede og hærdede kæber giver et udmær-
ket greb på runde emner. Den er også effektiv til at holde små 
og tynde sager med. Max. klemmekraft 4.000 N.

Scangrip låstång nr 5/Scangrip låsetang nr. 5

Låstång med rörliga tryckplattor som ger ett parallellt 
grepp. Längsgående rillor gör att den även håller runda ämnen 
i ett säkert grepp. Max. klämkraft 4.000 N.

Låsetang med bevægelige trykplader som giver et parallelt 
greb. Riller på langs gør at den også holder runde emner i et 
sikkert greb. Max. klemmekraft 4.000 N.

Scangrip C-tving nr 6/Scangrip C-tvinge nr. 6

Denna klassiska svetstång ger stora möjligheter att komma 
åt i trånga utrymmen. Klämspetsen är längst fram på tången 
vilket innebär att man kan hålla ämnen nära tvärliggande 
föremål. Max. klämkraft 2.500 N.

Denne klassiske svejsetang giver store muligheder for at 
komme til på trange steder. Klemmespidsen er længst fremme 
på tangen, hvilket indebære, at man kan holde emnet nær den 
tværliggende genstand. Max. klemmekraft 2.500 N.

Scangrip C-tving nr 7/Scangrip C-tvinge nr. 7

Svetstång med rörliga klämplattor som ger ett parallellt 
grepp. Plattorna fördelar också trycket över en större yta och 
ger därför minimala klämmärken. Max. klämkraft 2.500 N.

Svejsetang med bevægelige klemmeplader som giver et 
parallelt greb. Pladerne fordeler også trykket over en større 
flade og giver derfor minimale klemmemærker. Max. klemme-
kraft 2.500 N.

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

4 0-30 220 516 3990004 1

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

5 0-30 220 510 3990005 1

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

6 0-80 260 657 3990006 1

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

7 0-80 260 726 3990007 1
83 Skyddssko till klämplatta/

Beskyttelsessko til klemplade
3990083 10
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Scangrip C-tving nr 8/Scangrip C-tvinge nr. 8

Svetstång i 5 storlekar där den övre bygeln är olika stor så 
att serien ger en kapacitet på upp till 450 mm. Alla har rörliga 
klämplattor som fördelar trycket och minimerar klämmärken. 
De kan också förses med plastskor för att ge ett mjukare 
grepp.

Svejsetang i 5 størrelser - serien har kapacitet op til 450 
mm. Alle har bevægelige klemmeplader som fordeler trykket 
og minimere klemmemærkerne. De kan også forsynes med 
plastskær for at give et blødere greb.

Scangrip Svetslåstång nr 9/
Scangrip Svejselåsetang nr. 9

Svetstång med dubbla käftar som möjliggör fixering av äm-
nen ända mot ända vid svetsning. Tången har rörliga tryckplat-
tor som fördelar trycket och ger en säker fastspänning. Max. 
klämkraft 1.000 N

Svejsetang med dobbelte kæber som muliggør fiksering af 
emnet selv i slutningen af svejsningen. Tangen har bevægelige 
trykplader som fordeler trykket og giver en sikker fastspænd-
ing. Max. klemmekraft 1.000 N.

Scangrip Svetslåstång nr 10/
Scangrip Svejselåsetang nr. 10

Vid svetsning av runda ämnen såsom rör är denna tång ett 
utmärkt hjälpmedel. Med hjälp av de dubbla käftarna får man 
ett stadigt grepp. Max. klämkraft 1.000 N.

Ved svejsning af runde emner såsom rør er denne tang et 
godt hjælpemiddel. Med hjælp fra de dobbelte kæber får man 
et varigt greb. Max. klemmekraft 1.000 N.

Scangrip Bänkverktyg, T-notspännare, nr 13/
Scangrip Bænkværktøj, T-notspændere, nr. 13

Scangrip 13 är avsedd för maskinbord med T-notspännare 
eller att bultas fast på arbetsbänken. Den ger en säker och 
snabb fixering av arbetstycken som skall bearbetas. Max. 
spännkraft 2.500 N.
Beställ 312 eller 314, T-spår med skruv när Du köper Scangrip 
13.

Scangrip 13 er beregnet til maskinbord med T-notspæn-
dere eller til at bolte fast på arbejdsbænken. Den giver en 
sikker og hurtig fiksering af emnet som skal bearbejdes. Max. 
spændekraft 2.500 N.
Bestil 312 eller 314, T-spor med skrue, når du køber Scangrip 
13.

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

8/150 75-150 280 760 3998150 1
8/225 150-225 280 804 3998225 1
8/300 225-300 280 860 3998300 1
8/450 375-450 280 1170 3998450 1

83 Skyddssko till klämplatta/
Beskyttelsessko til klemplade

3990083 10

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

9 0-60 260 818 3990009 1

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

10 8-70 diameter 270 750 3990010 1

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

13 0-75 280 656 3990013 1
312 T-spår med skruv 12 mm 3990312 5
314 T-spår med skruv 14 mm 3990314 5
83 Skyddssko till klämplatta/

Beskyttelsessko til klemplade
3990083 10
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Låstänger/Låsetæ
nger
Scangrip C-tving nr 14/Scangrip C-tvinge nr. 14

Denna slanka modell ger större åtkomlighet i trånga utrym-
men. Den har rörliga klämplattor som fördelar trycket. Max. 
klämtryck 2.500 N.

Denne slanke model giver større tilgængelighed på trange 
steder. Den har bevægelige klemmeplader som fordeler 
trykket. Max. klemmetryk 2.500 N.

Scangrip Hålltång nr 15/Scangrip Holdetang nr. 15

Bredkäftad låstång som kan användas både vid svetsning-
sarbeten och att bocka plåt. De breda käftarna trycker först i 
kanterna men över hela nosen när man spänner upp den mera. 
Max. klämkraft 3.000 N.

Bredkæbet låsetang som kan anvendes både ved svejsear-
bejder og til at bøje plader med. De brede kæber trykker først 
i kanterne men over hele næsen når man spænder den mere.
Max. klemmekraft 3.000 N.

Scangrip C-tving vinklad nr 59/
Scangrip C-tvinge vinklet nr. 59

Denna C-tving är vinklad 90 gr för att klara av situationer 
man ej klarar med modell 7 och 14. Rörliga klämplattor fördelar 
trycket. Max. klämkraft 2.500 N.

Denne C-tvinge er vinklet 90 gr til at klare situationer, som 
man ikke kan klare med model  7 og 14. Bevægelige klemme-
plader fordeler trykket. Max. klemmekraft 2.500 N.

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

14 0-80 280 652 3990014 1
83 Skyddssko till klämplatta/

Beskyttelsessko til klemplade
3990083 10

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

15 0-15 220 625 3990015 1

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

59 0-50 275 766 3990059 1
83 Skyddssko till klämplatta/

Beskyttelsessko til klemplade
3990083 10
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Scangrip C-tving djupt grepp nr 62/
Scangrip C-tvinge, dybt greb nr.  62

C-tving med 200 mm djup och tillverkad i massivt fjäder-
stål. Kulformade tryckpunkter. Max. klämkraft 1.000 N.

C-tvinge med 200 mm. dybde og produceret i massivt fjed-
erstål. Kuleformede trykpunkter. Max. klemmekraft 1.000 N.

Scangrip C-tving djupt grepp nr 72/
Scangrip C-tvinge, dybt greb nr. 72

C-tving med 210 mm djup och rörliga klämplattor som 
fördelar trycket. Max. klämkraft 1.000 N.

C-tvinge med 210 mm. dybde og bevægelige klemmeplad-
er som fordeler trykket. Max. klemmekraft 1.000 N.

Scangrip C-tving djupt grepp nr 75/
Scangrip C-tvinge, dybt greb nr. 75

C-tving med extra djupt grepp; 400 mm. Den är tillverkad i 
massivt fjäderstål och har kulformade tryckpunkter. Max. 
klämkraft 400 N.

C-tvinge med ekstra dybt greb; 400 mm. Den er produceret 
i massivt fjederstål og har kuleformede trykpunkter. Max. 
klemmekraft 400 N.

Scangrip Snabbtving nr 82/
Scangrip Quick tvinge nr. 82

Snabbtving med flyttbart mothåll. Den rörliga bygeln fixeras 
på stången i de valda lägen  passande för olika jobb. Käftarna 
har rörliga klämplattor som fördelar trycket. Max. klämkraft 
2.000 N.

Quicktvinge med flytbart modhold. Den bevægelige bøjle 
fikseres på stangen i det valgte niveau så det passer til jobbet. 
Kæberne har bevægelige klemmeplader som fordeler trykket. 
Max. klemmekraft 2.000 N.

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

62 0-170 400 1156 3990062 1

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

72 0-170 410 1264 3990072 1
83 Skyddssko till klämplatta/

Beskyttelsessko til klemplade
3990083 10

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

75 0-250 600 1850 3990075 1

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

82 0-360 420 1185 3990082 1
83 Skyddssko till klämplatta/

Beskyttelsessko til klemplade
3990083 10
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Låstänger/Låsetæ
nger
Scangrip Svetstång nr 90/Scangrip Svejsetang nr. 90

Svetstång med dubbla käftar. Lika som nr 9 men utan 
klämplattor. Max. klämkraft 1.000 N.

Svejsetang med dobbelte kæber. Lige som nr. 9 men uden 
klemmeplader. Max. klemmekraft 1.000 N.

Scangrip T-notfäste nr 130/
Scangrip T-notfæste nr. 130

T-notfäste för nr 13 och nr 132. När det föreligger behov för 
större spännhöjd kan detta fäste skruvas fast på arbetsbänken 
och därmed öka användningsområdet för T-notspännarna; 13 
och 132. På maskinbordet monteras sockeln med hjälp av T-
notstycke och bult som användes till nr 13.

Beställ 312 eller 314, T-spår med skruv när Du köper Scangrip 
130.

T-notfæste for nr. 13 og nr. 132. Når der er behov for større 
spændehøjde kan dette fæste skrues fast på arbejdsbænken 
og dermed øge anvendelsesområdet for T-notspænderne; 13 
og 132. På maskinbordet monteres soklen ved hjælp af T-not-
stykke og bolt som anvendes til nr. 13.

Bestil 312 eller 314, T-spor med skrue, når du køber Scangrip 
130.

Scangrip T-notspännare lång nr 132/
Scangrip T-notspænder lang nr. 132

Denna T-notspännare är längre än nr 13 och kan spänna ett 
högre stycke. Den kan även monteras med bult i arbetsbänk-
en. Max. klämkraft 1.000 N.

Beställ 312 eller 314, T-spår med skruv när Du köper Scangrip 
132.

Denne T-notspænder er længere end nr. 13 og kan spænde 
et højere stykke. Den kan også monteres med bolt i arbejds-
bænken. Max. klemmekraft 1.000 N.

Bestil 312 eller 314, T-spor med skrue, når du køber Scangrip 
132.

Scangrip Limknäcktar i 5 längder/
Scangrip Limtvinger i 5 længder

Limknäcktar med stång i el-försinkat fjäderstål. Mothållet är 
fjäderpåverkat och låses fast på stången i stansade fack. Den 
lilla veven gör uppspänningen enkel.

Limtvinge med stang i el-forzinket fjederstål. Modholdet er 
fjederpåvirket og låses fast på stangen i det standsedeområde. 
Den lille spindel gør opspænding enkel.

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

90 0-60 250 750 3990090 1

Typ/
Type

Vikt g/
Vægt g

Längd mm/
Længde mm

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

130 688 110 3990130 1
312 T-spår med skruv 12 mm./

T-spor med skrue 12 mm.
3990312 5

314 T-spår med skruv 14 mm./
T-spor med skrue 14 mm.

3990314 5

Tillbehör/reservdelar/Tilbehør/reservedele
0901 Fjäder till alla modeller./

Fjeder til alle modeller.
3990901 10

0902 Ställskruv till alla modeller./
Indstillingsskrue til alle modeller.

3990902 5

Typ/
Type

Kapacitet mm Längd 
mm/

Længde 
mm

Vikt g/
Vægt g

Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

132 0-120 410 956 3990132 1
312 T-spår med skruv 12 mm./

T-spor med skrue 12 mm.
3990312 5

314 T-spår med skruv 14 mm./
T-spor med skrue 14 mm.

3990314 5

83 Skyddssko till klämplatta/
Beskyttelsessko til klemplade

3990083 10

Typ/
Type

Spännvidd mm Beställ.nr/
Vare nr

Förp/
Forp

0650 0-650 3990650 1
1000 0-1000 3991000 1
1500 0-1500 3991500 1
2000 0-2000 3992000 1
2500 0-2500 3992500 1

Tillbehör/
Tilbehør

0975 Handtag med spindel/
Håndtag med spindel

3990975 1

0985 Mothåll/Modhold 3990985 1
0995 Tryckplatta/Trykplade 3990995 1
91


