
1441 SB Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí
přidržení šroubů, 4.5-6 x 41 mm
Příslušenství pro šroubování

   

Čárový kód: 4013288140357 Rozměr: 165x60x22 mm

Díl č.: 05073681001 Hmotnost: 13 g

Výrobek č.: 1441 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 39269097

Nástrčný nástroj s přidržovací funkcí pro šroubování

Bezpečně přidržuje šrouby všech profilů a velikostí na nástroji.

Vhodný pro kulaté a šestihranné čepele s průměrem od 4,5 mm do 6,0 mm

 

Použití:Nástrčné nářadí s funkcí přidržení šroubů; bezpečně přidržuje všechny profily a velikosti šroubů na nářadí; vhodné na kulaté a

šestihranné čepele s průměrem od 4,5 mm do 6,0 mm

Provedení:Elastomer - umělá hmota
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Jak funguje přidržovák na
šrouby

Jak funguje přidržovák na
šrouby

Jak funguje přidržovák na
šrouby

Jak funguje přidržovák na
šrouby

Přidržovák na šrouby se nasune na

čepel šroubováku, takže hrot

čepele vyčnívá z pryžové části.

Šroub nasuňte na hrot čepele a

uchyťte ho drápem.

Přidržovák na šrouby vytahujte

dále ve směru k rukojeti

šroubováku, až se obě ramena

(drápy) přitisknou k hlavě šroubu a

lehce se vzpříčí. Přidržovák na

šrouby Wera po přišroubování

šroub samočinně uvolní!

Při kontaktu s povrchem se obě

ramena úchytu dále vzepřou a při

spuštění samočinně zachytí hlavu

šroubu.

Jak funguje přidržovák na
šrouby

Jak funguje přidržovák na
šrouby

U šroubových spojení v takzvaných

slepých dírách se přidržovák na

šroub posune nahoru: Díky tomu

lze bez problémů pohodlně

dosáhnout i na hluboko položená

umístění šroubů.

Šroubovací čelist lze použít i s

šestihrannými klíči a dlouhými bity!

Další varianty této skupiny produktů:

mm mm

05073681001 4,5-6,0 41,0
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