
6004 Joker 4 Set 1 Sada klíčů se samočinným nastavením, 4 dílný

6004 Otevřený klíč Joker se samočinným nastavením

   

Čárový kód: 4013288217516 Rozměr: 265x120x45 mm

Díl č.: 05020110001 Hmotnost: 981 g

Výrobek č.: 6004 Joker 4 Set 1 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041200

Kompaktní skládací pouzdro se čtyřmi přestavitelnými klíči Joker 6004 pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v rozsahu

použití od 7 do 19 mm nebo ¼" až ¾"

Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic

Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození

Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče díky mechanické funkci ráčny

Úhel zpětného nasazení pouhých 30° díky nasazení šroubů na rohové hranoly v čelistech

 

Mnoho uživatelů si přeje univerzální šroubovací nástroj s maximálním spektrem použití. Měl by to být jeden jediný nástroj pro mnoho

metrických a palcových rozměrů. Měl by se samostatně nastavovat podle různých velikostí šroubů. Bezpečně zabrat, nic nepoškodit a

umožnit vysokou pracovní rychlost. Díky plynule a paralelně vedeným čelistem nahrazuje klíč několik otevřených klíčů s jednotlivými

rozměry. Potřebná velikost se sama plynule nastaví při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub. Integrovaný pákový mechanismus

sevře šestihranný šroub nebo matici mezi čelistmi, což výrazně omezí nebezpečí vyklouznutí nebo poškození. Rychlé a průběžné

šroubování bez sejmutí klíče zajišťuje funkce ráčny. Díky použití prismatických vybrání v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení

pouhých 30°. Jednoramenná konstrukce ve spojení s funkcí ráčny a prismatickými vybráními v čelistech umožňuje práci i v úzkých

místech. Přestavitelný klíč Joker 6004 je univerzálním šroubovacím nástrojem. Samočinné nastavení. Dobrý záběr. Rychlá práce.

Čtyřdílná sada minimálně pro 18 různých metrických a palcových rozměrů šroubů v kompaktním skládacím pouzdru. Pouzdro lze díky

upínacímu systému na zadní straně připevnit na stěnu, regál, v servisním vozidle a k systému Wera 2go.
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6004 Joker 4 Set 1 Sada klíčů se samočinným nastavením, 4 dílný

6004 Otevřený klíč Joker se samočinným nastavením

Sada obsahuje:

 6004 Joker XS
05020099001 1 x 7-10 x 1/4-3/8" x 117 mm

 6004 Joker S
05020100001 1 x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

 6004 Joker M
05020103001 1 x 13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm

 6004 Joker L
05020101001 1 x 16-19 x 5/8-3/4" x 224 mm

Joker 6004: Automatické a
plynule samonastavitelný

Joker 6004: Ochrana šroubu Joker 6004: Ráčnová
mechanika pro rychlé
"šroubování" nebo "utahování"

Kompaktní skládací pouzdro se

čtyřmi přestavitelnými klíči Joker

6004 pokrývá všechny metrické a

palcové rozměry v rozsahu použití

od 7 do 19 mm nebo ¼" až ¾"

Díky automaticky a plynule

zabírajícím čelistem vedeným

paralelně nahrazuje klíče Joker

6004 všechny jednotlivé rozměry

klíčů v daném rozsahu použití.

Paralelní hladké čelisti klíče Joker

6004 umožňují tlak přes plochy a

lze tak zabránit deformaci matice

nebo hlavy šroubu, ke které by

mohlo dojít při přenosu síly přes

hrany.

Funkce ráčny zajišťuje rychlé a

plynulé utahování bez sejmutí

klíče.

Joker 6004: Malý zpětný úhel
otáčení

Tvarové čelisti umožňují zpětný

úhel otáčení pouhých 30°.
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