
809/1 Držák bitů ESD Stubby, s pružným kroužkem, 1/4" x 54 mm

Řada ESD

   

Čárový kód: 4013288219206 Rozměr: 65x34x34 mm

Díl č.: 05008882001 Hmotnost: 47 g

Výrobek č.: 809/1 Stubby ESD Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech

Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci

S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

Držák bitů ESD pro elektrostaticky bezpečnou práci, s pružným kroužkem

Pro bity ¼" podle DIN ISO 1173-C 6,3

 

Velmi malý držák bitů EDS s krátkou čepelí pro elektrostaticky bezpečnou práci i v obtížně přístupných místech. Vhodné pro upnutí bitů s

připojovacím rozměrem pro vnější šestihran 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform

kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Integrovaný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění bitů v držáku.

Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
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809/1 Držák bitů ESD Stubby, s pružným kroužkem, 1/4" x 54 mm

Řada ESD

Produkty Wera ESD Ochrana před elektrostatickou
energií

Kompaktní tvar Upnutí bitu s pružným
kroužkem

Požadavky na odpor šroubovacího

nářadí ESD jsou uvedeny v normě

DIN EN 61340-5-1. K této normě

patří mimo jiné rukojeť z

definovaného elektricky vodivého

materiálu. Produkty Wera řady ESD

splňují tuto normu a ještě přísnější

předpisy některých

technologických podniků.

Povrchový elektrický odpor

materiálu Wera ESD je ≤ 10^9

Ohm. Díky tomu jsou součástky

bezpečně chráněny před

elektrostatickou energií a s ní

spojenými škodami.

Díky kompaktnímu tvaru rukojeti a

krátké čepeli jsou malé držáky bitů

Kraftform optimálně vhodně pro

práci na úzkých místech.

Osvědčená forma upnutí.

Optimální usazení nástroje v

držáku. Zvlášť robustní pro sériová

šroubování.

Uchopitelná ergonomie S ochranou pred odkutálením

Dvoukomponentní rukojeť

Kraftform umožňuje přenos

vysokých sil díky neklouzavým

zónám a vysoké pracovní rychlosti

díky tvrdým zónám, které umožňují

rychlé přehmátnutí.

Šestihran na rukojeti brání

nepříjemnému kutálení nářadí na

pracovišti. Díky tomu odpadá

hledání spadlého nářadí.

Další varianty této skupiny produktů:

mm mm inch

05008882001 1/4" 10 54 3/8
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