
Kraftform Kompakt 60, Imperial, 17 dílný

Kraftform Kompakt 60, 62

   

Čárový kód: 4013288156037 Rozměr: 155x130x55 mm

Díl č.: 05051042001 Hmotnost: 520 g

Výrobek č.: KK 60 Imperial Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82079030

Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje

Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů

S rychloupínací hlavou Rapidaptor

Houževnaté bity, pro univerzální použití

V robustní skládací brašně

 

Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně ručního držáku 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou "Rapidaptor" a vícekomponentní

rukojetí Kraftform pro neunavující práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti

zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje. 17dílná sada.
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Kraftform Kompakt 60, Imperial, 17 dílný

Kraftform Kompakt 60, 62

Sada obsahuje:

 816 R
05051462001 1 x 1/4" x 119 mm

 851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm

05059775001 1 x PH 2 x 89 mm

05059795001 1 x PH 3 x 89 mm

 867/4 Z TORX® BO
05060050001 1 x TX 10 x 89 mm

05060051001 1 x TX 15 x 89 mm

05060052001 1 x TX 20 x 89 mm

05060053001 1 x TX 25 x 89 mm

05060054001 1 x TX 30 x 89 mm

 800/4 Z
05059488001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm

 840/4 Z Hex-Plus
05059661001 1 x 3/32" x 89 mm

05059663001 1 x 1/8" x 89 mm

05059665001 1 x 5/32" x 89 mm

05059666001 1 x 3/16" x 89 mm

 868/4 Square-Plus
05134800001 1 x # 1 x 89 mm

05134801001 1 x # 2 x 89 mm

05134802001 1 x # 3 x 89 mm

 K70
1 x 70 x 50 mm

Pro stacionární a mobilní použití Systém rukojeti/výměnných
čepelí

Chuck-all

Proč vlastně často nemám správné

nářadí po ruce? Důvod: Příliš

mnoho nářadí a příliš těžké brašny

na nářadí jsou při přenášení často

velmi nepohodlné. Bylo nám hned

jasné, že musíme vytvořit nářadí

pro co největší počet aplikací,

které lze bezproblémově nosit s

sebou i při potřebném přenášení.

Naše řešení: Nářadí Kraftform

Kompakt. Rukojeť, do které mohou

být vloženy čepele s různými

profily. Kompaktní, chráněné a

uložené v lehkých a robustních

textilních pouzdrech nebo

plastových boxech.

Uživatel musí často své nářadí

používat stacionárně na pracovišti

anebo cestou při mobilním

nasazení. Právě tak často se až při

samotné práci rozhoduje, zda musí

šroubovat ručně nebo pomocí

stroje. Se sadami nářadí Kraftform

Kompakt je uživatel vybaven jen

jednou sadou pro oba druhy

šroubování. Kromě toho jsou sady

čistě a přehledně uloženy v

pouzdrech s popruhem nebo

plastových boxech: To je praktické

při přepravě a používání.

Systém umožňuje bleskovou

aplikaci různých čepelí, v

kombinace s jedinou rukojetí.

Rychloupínací držák Rapidaptor je

schopen pojmout bity ¼" podle

normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3

(řada Wera 1 a 4).
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Kraftform Kompakt 60, Imperial, 17 dílný
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Rapid-in a self-lock Rapid-out Hex-Plus Přizpůsobený ruce

Bit lze zasadit do držáku bez

manipulace s upínacím pouzdrem.

Jakmile je bit nasazen na šroub,

samočinně se zajistí a sedí

bezpečně, bez výkyvu.

K výměně bitu stačí upínací

pouzdro jednoduše posunout

dopředu: Mechanismus s pružinou

vyzvedne bit z magnetů a

odblokuje nástroj. Bit lze bez

problémů vyjmout. Zvlášť užitečné:

Bez problému lze vyměňovat i

nejmenší velikosti bitů i bez použití

dalších pomocných nástrojů.

Šrouby s vnitřním šestihranem jsou

problematické, protože dosedací

plochy, přes které se přenáší síla z

nářadí na šroub, jsou velmi úzké.

Důsledek: Hlava šroubu se může

zničit. Nářadí Hex-Plus má větší

kontaktní plochy, které tomu brání!

Současně mohou být přeneseny až

o 20 % vyšší krouticí momenty. Je

dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je

vhodné do všech standardních

šroubů s vnitřním šestihranem!

Díky speciálnímu tvaru rukojeti

Kraftform, skvěle přizpůsobenému

ruce, se předchází úrazům rukou,

vzniku otlaků a mozolů.
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