
827 T i Ruční držák Kraftform Turbo, 9 x 125 mm

Kraftform Kompakt Turbo

   

Čárový kód: 4013288214607 Rozměr: 150x60x46 mm

Díl č.: 05057481001 Hmotnost: 195 g

Výrobek č.: 827 T i Kraftform Turbo Země původu: CZ

Celní tarif č.: 84661038

4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)

Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka

Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování

Lze použít jako běžný šroubovák pro šroubování s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo

Robustní, bezúdržbový převod z oceli

 

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální

utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti

šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem. Přitom jedna ruka

fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti. Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka. Vyřazení

doporučujeme pro dotažení a povolení šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro

jemné seřízení. Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo. Ruční

držák bitů Turbo 827 T i s individuálně testovanými výměnnými čepelemi Wera VDE podle normy IEC 60900 zajišťuje rychlou a

bezpečnou práci i pod napětím (do 1 000 voltů).
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827 T i Ruční držák Kraftform Turbo, 9 x 125 mm

Kraftform Kompakt Turbo

Rychlé šroubování S funkcí nebo bez funkce Turbo Robustní, bezúdržbový převod z
oceli

Konstrukce Kraftform Turbo

umožňuje čtyřnásobně vyšší

rychlost při ručním šroubování

obzvláště pro jednoduché

šroubové spoje - bez elektrického

proudu!

Funkci Turbo lze v případě potřeby

aktivovat stisknutím tlačítka.

Vypnutí doporučujeme pro

utahování a povolování šroubu s

vysokým točivým momentem i pro

jemné nastavení.

Robustní provedení z oceli je

bezúdržbové a zajišťuje dlouhou

životnost produktu.

Systém rukojeti/výměnných
čepelí

Kraftform

Systém Kraftform Turbo je se svým

uchycením 9 mm vhodný pro

všechny výměnné čepele Wera

Kraftform Kompakt VDE. Systém

"držáků a výměnných čepelí"

zaručuje flexibilní práci u všech

profilů šroubů.

Základní myšlenka původního tvaru

rukojeti Kraftform - ruka by měla

určovat tvar rukojeti - se dodnes

prokazuje jako správná. Společně

s celosvětově uznávaným

institutem Fraunhofer-Institut für

Arbeitswirtschaft und Organisation

vyvinula společnost Wera již v 60.

letech rukojeť šroubováku, která je

svým tvarem přizpůsobená lidské

ruce. Po dlouhé práci na vývoji

byla v roce 1968 uvedena na trh

rukojeť Wera Kraftform. Do

současnosti byla tato rukojeť

optimalizována novými

technologiemi, avšak udržela si

osvědčený tvar, protože od té doby

se nezměnil ani tvar lidské ruky.
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827 T i Ruční držák Kraftform Turbo, 9 x 125 mm

Kraftform Kompakt Turbo

Další varianty této skupiny produktů:

mm mm

05057481001 9 125
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