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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 a
múlt század 80-as éveiben
bemutatott Pocket Survival Tool
Pocket Survival Tool
mintájára készülő eszközöket
szokás érteni. Ezek legfőbb jellemzője, hogy általában egy fogó
szerszámot, és különböző egyéb funkciókat (késeket, csavarhúzókat
stb.) ötvöznek egy kompakt méretű, könnyen hordozható szerszámban.

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.
A kompakt méretből következik, hogy a multiszerszám egyes funkciói
általában nem egyenértékűek az önálló célszerszámokkal, de ez nem is
cél ebben az esetben.
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.
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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 pár évvel ezelőtti szlogenje szabad fordításban valahogy úgy
szólt, hogy :

“amíg nincs Leatherman szerszámod, nem tudod,
hogy szükséged van rá. Amikor meg viszont már van,
nem érted, hogy korábban hogy voltál meg nélküle!"
Fentiekből következően ha nincs konkrét elképzelés, akkor célszerű
olyan multiszerszámot választani, amely a legtöbb általános,
leggyakrabban használt funkciót tartalmazza, 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.
Persze, ha kifejezetten valamilyen hobbihoz, sporthoz vagy egyéb
speciális területhez keresünk multiszerszámot, akkor érdemes szétnézni
a Leatherman lapszerszámok között is.
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 kedvező!
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“Mindenes”, azaz általános célú
szerszámok

A 10-20 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!
A fogó mellett kést, csavarhúzó funkciókat
és egy spéci dobozbontó pengét is
tartalmaz.

REV

Általános használatra vagy első multiszerszámnak tökéletes választás.

Alternatív javaslatok
A hasonló árkategóriájú Wingman és
Sidekick csak annyiban különbözik a
REV-től, hogy fogójuk rugós, és egykét plusz funkciót is tartalmaznak.

WINGMAN

A Sidekick-ben olló helyett fűrészt
találunk, jár hozzá külön tok és egy
kiegészítő karabiner is.
A REV, Wingman és Sidekick
szerszámokat egyértelműen azoknak
ajánljuk, akik első multifogójuk
megvásárlására készülnek, nem
elégednek meg az olcsó kínai
koppintások minőségével, ugyanakkor
nem szeretnének egyelőre drágább
szerszámokba beruházni.
Leatherman Magyarország
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A 20-30 eFt közötti választékból egyértelműen a Rebar-t
ajánljuk. Elsősorban azoknak, akik egy lapraszerelt bútor
összeszerelési útmutatója láttán nem a telefon után
nyúlnak rögtön, hanem előveszik a kedvenc
csavarhúzójukat.

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.

REBAR

A szerszám mellé bőr
övtokot adunk, amely
megkönnyíti a
mindennapos hordást.

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.

SUPER TOOL 300
Leatherman Magyarország

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.
A 30eFt feletti kategória abszolút királya a
Wave, amely 1998-as bemutatása (és
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2004-ben történt ráncfelvarrása) óta a legnagyobb
darabszámban eladott szerszámunk. A szerszám tudását
elnézve 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-ről nyugodt szívvel
kijelenthetjük, hogy
kompromisszum-mentes szerszám,
minden benne van ami egy
multiszerszámtól elvárható.
Ha 30 eFt feletti tartományban
keres multiszerszámot, ennél
jobbat nem fog találni!
WAVE
Alternatív javaslat
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.

SURGE
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Célszerszámok
Az évek folyamán a klasszikus multiszerszámok mellett megjelentek a
választékban a különféle speciális funkciókkal szerelt, egy-egy adott
tevékenységhez köthető szerszámok is.
Lapszerszámok
Viszonylag új trend a multiszerszámok
világában az inkább kevesebb és
specifikus funkciókat tartalmazó
lapszerszámok divatja. Előnyük a kis
méretből fakadó kényelmes
hordhatóság. A Leatherman
PIRANHATI
választékában elsősorban a különféle
sportok hódolóinak szánt lapszerszámokat találunk.
Kerékpárosok, szörf- és gördeszkások,
íjászkodók vadászok mind megtalálhatják a nekik való szerszámot.
További információkat ezekről a www.leatherman.hu lapszerszámok
oldalain olvashatsz.
Raptor
Kifejezetten mentősök, orvosok és
felcserek részére megalkotott
“beavatkozó olló”, amely
segítségével a baleseti/harctéri
sérültek kiszabadítása, illetve
az ellátásukat akadályozó ruházat
eltávolítása szinte gyerekjáték.
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MUT
A MUT az amerikai hadsereg tűzszerészei számára gyártott (Military
Utility Tool) szerszám.
A szokásos multiszerszám funkciók
mellett az amerikai hadseregben
rendszeresített AR-15 gépkarabély
karbantartásához való funkciókat,
illetve gyutacs krimpelőt
és C4 töltet lyukasztó
szerszámot is tartalmaz.
CRUNCH
A Crunch szintén célszerszámnak
nevezhető bizonyos szempontból,
ugyanis az egyetlen olyan
multiszerszám, amely állítható
pofaszélességű patentfogót tartalmaz.

SIGNAL
A SIGNAL egy igazi kirándulótúrázó szerszám, mert a
"hagyományos" multiszerszám
funkciók mellett szikravetőt,
kalapácsot, sípot és késélezőt is
tartalmaz.
Kifejezetten a túrázók részére
ajánlott darab.
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Egyéb szerszámok
Miniszerszámok
A multiszerszámok sikerének
egyenes következménye volt a
kisebb, akár kulcstartóként is
használható szerszámok
bemutatása. A kisebb modellek
közül a Style CS-t emelnénk ki,
amelyben ugyan fogó helyett olló
van, de funkciói alapján egy igazi
Leatherman szerszám.

STYLE CS

A kisebb méretű szerszámok
ajándékként is remekül működnek, és akár egy női táskában is jól
elférnek.
TREAD
A TREAD egy teljesen új termékkategória a
Leatherman kínálatában, sőt, ez a világ
legelső karon viselhető multiszerszáma.
Első látásra csak egy “macsó” karkötőnek
tűnhet, de valójában egy 29 funkciót
tartalmazó multiszerszámról van szó.
Külön előnye, hogy ellentétben a többi
multiszerszámmal, bárhová magunkkal
vihetjük - még repülőre is -, mert még a
legszigorúbb biztonsági előírásoknak is
eleget tesz.
Kitűnő választás utazáshoz.
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Reméljük, hogy a fenti 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!
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