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Melyik Leatherman szerszámot
válasszam?
Munkánk során ügyfeleink részéről rendszeresen elhangzik a fenti
kérdés, ezért úgy döntöttünk, hogy egy rövid útmutató formájában
próbáljuk megválaszolni a kérdést.
Mielőtt belekezdenénk, tisztáznunk kell a multiszerszámok fogalmát,
illetve - ami még fontosabb -azt, hogy
mire is valóak ezek az eszközök.
Multiszerszám alatt manapság
leginkább a Tim Leatherman által az
1980-as években bemutatott Pocket
Survival Tool mintájára készülő
eszközöket szokás érteni. Legfőbb
jellemzőjük, hogy általában egy fogót és
különböző egyéb funkciókat (késeket,
csavarhúzókat stb.) ötvöznek egy
kompakt méretű, könnyen hordozható
szerszámban.
A kompakt méretből következik, hogy a
funkciói általában nem egyenértékűek
az önálló célszerszámokkal, de ez nem is
cél.

POCKET SURVIVAL TOOL

Természetesen egy különálló célszerszámokból álló szerszámkészlettel
gyorsabb, és könnyebb is a munka, csak hát ugye, súlya és mérete
folytán ilyen készlet nem lehet mindig kéznél, a multiszerszám viszont
igen.

A multiszerszámok arra valók, hogy állandóan magunknál
hordjuk őket, mindig kéznél legyenek, és szükség esetén el
lehessen velük végezni olyan javításokat, amelyek egyéb
szerszámok hiányában, az adott helyzetben megoldhatatlanok
lennének.
Leatherman Magyarország
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VÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
Az első, és talán a legfontosabb szempont az, hogy mire akarjuk
használni, van-e konkrét feladat, elképzelés a szerszám jövőbeli
használatát illetően?
Cégünk régebbi szlogenje szabad fordításban valahogy így szólt:

"amíg nincs Leatherman szerszámod, nem tudod, hogy
szükséged van rá. Amikor meg már van, nem érted, hogy
korábban hogy voltál meg nélküle!"
Ha nincs konkrét elképzelés, akkor célszerű a legtöbb általános,
leggyakrabban használt funkciót tartalmazó szerszámot választani, így
bármilyen feladattal találkozunk, nagy valószínűséggel lesz benne a
helyzethez illő funkció.
Szerencsére ilyen "mindenes" szerszámok
minden árkategóriában találhatóak a
Leatherman választékban, így nem kell
azonnal a bankba rohanni, ha ilyenre fáj a
fogunk.

Ha kifejezetten valamilyen hobbihoz, sporthoz vagy egyéb speciális
területhez keresünk multiszerszámot, akkor a lapszerszámok és az XXL
szerszámok között érdemes szétnézni.
A célszerszámok előnye, hogy általában az adott célra szükséges
funkciókon kívül nincsenek bennük további, a szerszám súlyát és méretét
növelő, felesleges szerszámok, így kisebbek és könnyebbek a
megszokott, általános célú multiszerszámoknál. És az áruk is kedvezőbb!

Leatherman Magyarország

-3-

www.leatherman.hu

“MINDENES”, ÁLTALÁNOS CÉLÚ SZERSZÁMOK
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A 10-30 eFt közötti tartomány legnépszerűbb darabja a REV,
amely kedvező árának köszönhetően jelenleg a Leatherman
legjobban fogyó terméke.

A REV-ben található fogó méretre
megegyezik a drágább szerszámokban
találhatóakkal, ugyanolyan erős és tartós mint
drágább társai. A fogó mellett kést,
csavarhúzó funkciókat és egy spéci
dobozbontó pengét is tartalmaz.
Általános használatra, vagy első
multiszerszámnak tökéletes választás.

REV

Alternatív javaslatok
A valamivel drágább Wingman
és Sidekick szerszámok csak
annyiban különböznek a REVtől, hogy fogójuk rugós, egy-két
plusz funkciót is tartalmaznak,
iiletve övtok is jár a szerszám
mellé.
A REV, Wingman és Sidekick
szerszámokat egyértelműen
azoknak ajánljuk, akik első
multifogójuk megvásárlására
készülnek, nem elégednek meg
az olcsó kínai koppintások
minőségével, ugyanakkor nem
akarnak egyelőre beruházni a
drágább szerszámokba sem.
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Extra: klasszikus javaslat

!

A 10-30 eFt közötti tartomány legújabb tagja a BOND, amely
az elsőgenerációs, klasszikus Leatherman szerszámok
design-ját követi.

A BOND pengéi és funkciói a REV/
Wingman/Sidekick modellek pengéihez
képest nagyobbak és masszívabbak,
komolyabb feladatokra is alkalmasak.
A fogó ugyanolyan méretű, de szemben a Wingman/Sidekick
modellekkel - nem rugós kialakítású.
Nincs benne olló, sem fűrész, viszont a
reszelője normális méretű, és - van
akinél ez fontos lehet - ár/lyukasztó
penge is van benne.

BOND
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A 30-40 eFt közötti választékból egyértelműen a Rebar-t
ajánljuk. Azoknak való, akik egy lapraszerelt bútor
összeszerelési útmutatója láttán nem a telefon után, hanem
csavarhúzóért nyúlnak.

A cserélhető drótvágó élekkel szerelt fogó, a
kétféle kés, a gyémántszemcsés reszelő, a fűrész és a
különböző csavarhúzók mind a komolyabb
igényvételre készültek.
Sokak szerint a Rebar a
tökéletes multiszerszám.
A szerszám fekete (eloxált)
színben is kapható. A
mindennapi hordást a
tartozék övtok (bőr vagy
gyöngyvászon) segíti.

REBAR
Leatherman Magyarország
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Alternatív javaslat
A Rebar-ral funkcióiban teljesen
megegyező, de méretében nagyobb
Super Tool 300-at azoknak ajánljuk, akik
az átlagosnál nagyobb tenyérmérettel
rendelkeznek, és/vagy extrém
erőkifejtésre képes szerszámra van
szükségük.
A Super Tool 300 az eredeti, a 80’-as
években bemutatott első Super Tool
immár 4. generációja, amely nevéhez
méltóan tényleg szuperül teljesít
minden helyzetben.

SUPER TOOL 300
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A 40 eFt feletti kategória abszolút királya a Wave+.
A legelső Wave 1998-as bemutatása óta, mindig ez a modell
a legnagyobb darabszámban eladott szerszámunk! Tudását
elnézve persze ez egyáltalán nem meglepő.

Az egykezes nyitású, biztonsági reteszeléssel ellátott pengék, a
különféle csavarhúzó bitek fogadására alkalmas bitfoglalatok és az
összes többi szokásos
Leatherman funkció
birtokában a Wave+-ról
nyugodt szívvel kijelenthetjük,
hogy kompromisszummentes
szerszám, minden benne van
ami egy multiszerszámtól
elvárható.

Ha 40 eFt feletti
tartományban keresel
multiszerszámot, ennél
jobbat nem fogsz találni!
WAVE+

Leatherman Magyarország
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Alternatív javaslatok
Hasonlóan a Rebar/Super Tool 300
pároshoz a Wave-nek is létezik
nagyobb méretű változata Surge
néven.
A nagyobb fogóméretnek és a
hosszabb erőkarnak köszönhetően
a Surge-öt nagyobb erőkifejtést
igénylő munkákhoz/ feladatokhoz
ajánljuk. Természetesen a nagyobb
méret nagyobb súllyal is jár, ezért
ezt is vedd figyelembe, amikor a
Surge-öt választod.
Sokatmondó tény, hogy a
professzionális felhasználók
(szerelők, karbantartók stb.) 90%-a
a Surge-öt választja multiszerszám
vásárlásakor!

SURGE

Ha nincs szükséged fűrészre sem recézett
késpengére, akkor a Wave+ helyett a CURL-t
ajánljuk.
Méretre, kinézetre simán összetéveszthető
drágább testvérével, és tudásban sem
sokkal marad el mögötte, no és persze az
ára is kedvezőbb. Az is szempont lehet
választáskor, hogy lecsavarozható (a Wave
gyorscsatlakozó övklipszénél masszívabb)
övklipsszel van szerelve.

CURL
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A FREE termékcsalád modelljei nem tartoznak az olcsó
szerszámok közé, de a multiszerszámok világában
egyedülálló mágneses technológiának és egyéb
innovációnak megvan az ára.

A mágneses reteszelésnek köszönhetően nincs szükség
körmökre a funkciók nyitásához, minden penge könnyedén, akár egy
kézzel is nyitható.

Ha a
legkönnyebben,
legkényelmesebben
használható
szerszámot
keresed, a FREE
modellek közül
válassz!

FREE P4

Alternatív javaslatok
Amennyiben tetszik a FREE könnyű
kezelhetősége, de olcsóbb, kisebb, fogó
nélküli modellel is megelégszel, akkor a T
sorozat modelljei közül válassz!

Amennyiben mindig is bicskás voltál
inkább, de FREE mágneses reteszelése
rabul ejtett, akkor a K sorozat modelljei
közül válassz!

FREE K2
FREE T4
Leatherman Magyarország
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CÉLSZERSZÁMOK
A klasszikus multiszerszámok mellett az utóbbi időben megjelentek a
különféle speciális funkciókkal szerelt, egy-egy adott tevékenységhez/
célhoz köthető szerszámok is.

RAPTOR RESCUE
Kifejezetten mentősök, orvosok és felcserek
részére megalkotott “beavatkozó olló”.
Persze az olló mellett további funkciókkal,
olyanokkal mint gyűrűvágó, övelvágó,
oxigénpalack-nyitó kulcs stb.
Segítségével a baleseti/harctéri
sérültek kiszabadítása, illetve
az ellátásukat akadályozó ruházat
eltávolítása szinte gyerekjáték.

RAPTOR

SIGNAL
A SIGNAL egy igazi
kiránduló-túrázó szerszám,
mert a "hagyományos"
multiszerszám funkciók
mellett szikravetőt,
kalapácsot, sípot és késélezőt
is tartalmaz.
Kifejezetten a túrázók részére
ajánlott darab.

SIGNAL
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Reméljük, hogy útmutatónk valamelyest segített
megválaszolni a címadó kérdést…
Az összes Leatherman szerszámról még bővebb információt (videókat és
további leírásokat) találsz honlapunkon, a www.leatherman.hu oldalon.
Amennyiben ezek után még mindig marad megválaszolatlan kérdésed,
írj nekünk!

EGY BIZTOS, BÁRMELYIK SZERSZÁMOT IS
VÁLASZTOD, NEM FOGSZ BENNE CSALÓDNI!
Ne felejtsd el azt sem, hogy probléma
esetén ott van a 25 év garancia is!

Kövess minket!
Leatherman Magyarország
www.leatherman.hu
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