
393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou, 1/4" x 173.5 mm

Ruční držáky a spojovací díly

   

Čárový kód: 4013288217660 Rozměr: 272x32x32 mm

Díl č.: 05028161001 Hmotnost: 120 g

Výrobek č.: 393 S Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

Držák bitů s velmi štíhlou konstrukcí pro práci v úzkých montážních prostorách

Flexibilní, ohebná stopka

Funkce bezpečného přidržení bitu díky zajišťovacímu mechanismu. Se silnými permanentními magnety.

Kompaktní nerezový držák pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3 a E

6,3

Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování

 

Šroubovák s ohebnou čepelí pro dosažení těžko přístupných míst. Díky konstrukci se zvlášť štíhlým držákem bitů lze manipulovat s

nejrůznějšími profily šroubů i ve velmi úzkých pracovních prostorách. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a

zvlášť ergonomické šroubování. S šestihrannou ochranou před odkutálením.
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393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou, 1/4" x 173.5 mm

Ruční držáky a spojovací díly

Štíhlý držák bitů Bezpečné držení a snadné
odebírání

Díky flexibilnímu dříku

Se šroubovákem 393 S můžete

šroubovat i "za roh". Díky flexibilní

stopce se lze dostat i k nevhodně

umístěným upevňovacím šroubům.

Ideální nástroj pro obtížně

dostupné šroubové spoje.

Díky zvlášť štíhlému držáku bitů lze

pracovat i ve velmi úzkých

pracovních prostorách.

Funkce bezpečného přidržení bitu

díky zajišťovacímu mechanismu.

Se silnými permanentními

magnety.

Se šroubovákem 393 S můžete

šroubovat i "za roh". Díky flexibilní

stopce se lze dostat i k nevhodně

umístěným upevňovacím šroubům.

Ideální nástroj pro obtížně

dostupné šroubové spoje.

Přizpůsobený ruce Kraftform

Díky speciálnímu tvaru rukojeti

Kraftform, skvěle přizpůsobenému

ruce, se předchází úrazům rukou,

vzniku otlaků a mozolů.

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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393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou, 1/4" x 173.5 mm

Ruční držáky a spojovací díly

Další varianty této skupiny produktů:

mm mm inch

05028161001 1/4" 173,5 98 6 53/64
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