
NIEUWE HERMLE (= FHS) UURWERKEN
FHS is een afkorting voor Franz Hermle & Sohn.

slinger-                    vermelde        vermelde
lengte tot     tikgetal     tikgetal      slingerlengte
zwaartepunt    per uur     per minuut     op het uurwerk
16,3 cm.        8892         148.200           21
19,3 cm.        8160         136.000           23
22,5 cm.        7546         125.775           31
23,5 cm.        7371         122.850           32
25,9 cm.        7050         117.500           33,5
29,1 cm.        6669         111.150           38
30,7 cm.        6480         108.000           38,5
32,7 cm.        6274         104.568           43
34,3 cm.        6113         101.887           45
46,5 cm.        5291          88.183           55
55,5 cm.        4810          80.166           66
61,8 cm.        4553          75.883           75
71,2 cm.        4247          70.777           85
100,0 cm.       3600          60.000          114

8 - DAAGSE HERMLE FHS VEREN UURWERKEN
wordt geleverd inclusief kloksleutel.

130-020
8 daags veer-opwinding zweefbalans
rond 90 mm.
halfuurslag 3 hamers onder
lengte wijzerwerk 31 mm.

130-070
8 daags veer-opwinding zweefbalans
rond 90 mm.
halfuurslag 2 bellen 46/51 mm. op achterplatine
lengte wijzerwerk 31 mm.

130-080
8 daags veer-opwinding zweefbalans
rond 90 mm.
halfuurslag 2 bellen 42/46 mm. boven
lengte wijzerwerk 31 mm.



130-677
8 daags veer-opwinding zweefbalans
rond 90 mm.
halfuurslag 2 bellen 42/46 mm. op achterplatine
lengte wijzerwerk 31 mm.
opwinding en wijzerverzetting aan de achterzijde

131-070   21 cm.
8 daags veer-opwinding slinger
rond 90 mm.
halfuurslag 2 bellen 46/51 mm. op achterplatine
tikgetal 148.200
lengte wijzerwerk 31 mm.
lengte ankerkloof 13 mm.

8 - DAAGS HERMLE FHS SCHEEPSKLOK UURWERK 
wordt geleverd inclusief kloksleutel.

132-071
8 daags veer-opwinding 11 steens-echappement
rond 90 mm.
glazenslag 1 bel 65 mm. op achterplatine
lengte wijzerwerk 26 mm.



14 - DAAGSE HERMLE FHS VEREN UURWERKEN
wordt geleverd inclusief kloksleutel, slingerveer en slingertussenstuk.

141-031   34 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 114.075
lengte wijzerwerk 27 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.

141-031   38 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 111.150
lengte wijzerwerk 27 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.

141-031   43 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 104.568
lengte wijzerwerk 27 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.

141-031   45 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 101.887
lengte wijzerwerk 27 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.

141-031   55 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 27 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.



141-041   21 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer achter
tikgetal 148.200
lengte wijzerwerk 28 mm.
lengte ankerkloof 19 mm.

141-041  38 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer achter
tikgetal 111.150
lengte wijzerwerk 28 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.

141-041   43 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer achter
tikgetal 104.568
lengte wijzerwerk 28 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.

141-041   55 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer achter
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 28 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.

141-051   43 cm.
14 daags veer-opwinding slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers achter
tikgetal 104.568
lengte wijzerwerk 28 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.



8 - DAAGSE HERMLE FHS VEREN UURWERKEN 
wordt geleverd inclusief kloksleutel.

150-010
8 daags veer-opwinding zweefbalans
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers onder
lengte wijzerwerk 34 mm.

150-070
8 daags veer-opwinding zweefbalans
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 2 bellen 46/51 mm. op achterplatine
lengte wijzerwerk 34 mm.



8 - DAAGSE HERMLE FHS KETTING UURWERKEN 
wordt geleverd inclusief kettingen, slingerveer en slingertussenstuk.
De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van 
de slingermoer.

241-030   32 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 122.850
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 32 mm.

241-030   45 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 101.887
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

241-030   52 cm.
8 daags ketting/gewichten
slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 92.625
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 19 mm.

241-030   55 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

241-030   66 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 80.166
lengte wijzerwerk 33 mm.
bovenliggende kloof lengte 28 mm.



241-030   75 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 75.883
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 19 mm.

241-030   85 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 70.777
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.

241-040   55 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer achter
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 19 mm.

241-050   100 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers boven
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 33 mm.



241-080   31 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 125.775
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 16 mm.

241-080   32 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 122.850
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

241-080   45 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 101.887
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 19 mm.

241-080   55 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 63 mm.

241-080   66 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 80.166
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 28 mm.

241-080   75 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 75.833
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 36 mm.



241-080   85 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 70.777
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 36 mm.

241-085   55 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 48 mm.
lengte ankerkloof 27 mm.

241-085   66 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 80.166
lengte wijzerwerk 48 mm.
lengte ankerkloof 27 mm.

241-085   75 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 75.833
lengte wijzerwerk 48 mm.
lengte ankerkloof 27 mm.



8 - DAAGS HERMLE FHS SNAAR UURWERK
wordt geleverd inclusief snaren, katrollen, kloksleutel, slingerveer en 
slingertussenstuk.
De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van 
de slingermoer.

241-850   114 cm.
8 daags messing snaren/ gewichten slinger
hxbxd 98x85x35
halfuurslag 3 hamers boven
tikgetal 60.000
lengte wijzerwerk 34 mm.
bovenliggende klooflengte 32 mm.

8 - DAAGSE HERMLE FHS KETTING UURWERKEN 
wordt geleverd inclusief kettingen, slingerveer en slingertussenstuk.
De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van 
de slingermoer.

261-030   31 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 87x87x22
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 125.775
lengte wijzerwerk 32 mm.
lengte ankerkloof 63 mm.

261-030   45 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 87x87x22
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 101.887
lengte wijzerwerk 32 mm.
lengte ankerkloof 21 mm.



261-030   55 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 87x87x22
halfuurslag 3 hamers opzij
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 32 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

261-080   23 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 87x87x22
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 136.000
lengte wijzerwerk 32 mm.
lengte ankerkloof 27 mm.

261-080   31 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 87x87x22
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 125.775
lengte wijzerwerk 32 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

261-080   39 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 87x87x22
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 108.000
lengte wijzerwerk 32 mm.
lengte ankerkloof 36 mm.

261-080   45 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 87x87x22
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 101.887
lengte wijzerwerk 32 mm.
lengte ankerkloof 36 mm.

261-080   55 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 87x87x22
halfuurslag 1 hamer boven
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 32 mm.
lengte ankerkloof 27 mm.



8 - DAAGSE HERMLE VEREN FHS UURWERK MET WESTMINSTER 
wordt geleverd inclusief kloksleutel.

340-020
8 daags veer-opwinding zweefbalans
hxbxd 100x100x35
Westminster 5 hamers onder
lengte wijzerwerk 33 mm.

8 - DAAGSE HERMLE FHS VEREN UURWERK MET WESTMINSTER> 
wordt geleverd inclusief kloksleutel, slingerveer en slingertussenstuk.
De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van 
de slingermoer.

341-020   33,5 cm.
8 daags veeropwinding slinger
hxbxd 100x100x35
Westminster 5 hamers onder
tikgetal 117.500
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

341-020   45 cm.
8 daags veeropwinding slinger
hxbxd 100x100x35
Westminster 5 hamers onder
tikgetal 101.887
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.



341-021   33,5 cm.
8 daags veeropwinding slinger
hxbxd 100x100x35
Westminster 5 hamers onder
tikgetal 117.500
lengte wijzerwerk 28 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

341-021   38,5 cm.
8 daags veeropwinding slinger
hxbxd 100x100x35
Westminster 5 hamers onder
tikgetal 108.000
lengte wijzerwerk 28 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

341-021   45 cm.
8 daags veeropwinding slinger
hxbxd 100x100x35
Westminster 5 hamers onder
tikgetal 101.887
lengte wijzerwerk 28 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.



8 - DAAGSE HERMLE FHS KETTING UURWERKEN MET WESTMINSTER 
wordt geleverd inclusief kettingen, slingerveer en slingertussenstuk.
De slingerlengte geeft de lengte aan vanaf het ophangpunt tot de onderkant van 
de slingermoer.

451-030   75 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 120x120x35
Westminster 5 hamers opzij
tikgetal 75.833
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 27 mm.

451-050   55 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 120x120x35
Westminster 8 hamers achter
tikgetal 88.183
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

451-050   66 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 120x120x35
Westminster 8 hamers achter
tikgetal 80.166
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 22 mm.

451-050   75 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 120x120x35
Westminster 8 hamers achter
tikgetal 75.833
lengte wijzerwerk 33 mm.
lengte ankerkloof 24 mm.

451-050   85 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 120x120x35
Westminster 8 hamers achter
tikgetal 70.777
lengte wijzerwerk 33 mm.
bovenliggende ankerklooflengte 28 mm.



451-050   114 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 120x120x35
Westminster 8 hamers achter
tikgetal 60.000
lengte wijzerwerk 33 mm.
bovenliggende ankerklooflengte 42 mm.

461-053   114 cm.
8 daags ketting/gewichten slinger
hxbxd 140x200x35
Westminster 8 hamers achter
tikgetal 60.000
lengte wijzerwerk 53 mm.
bovenliggende ankerklooflengte 42 mm.


