
3888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel, 1/4" x 50 mm

Rychloupínací držák Rapidaptor

   

Čárový kód: 4013288111487 Rozměr: 50x15x15 mm

Díl č.: 05071100001 Hmotnost: 27 g

Výrobek č.: 3888/4/1 K Země původu: CZ

Celní tarif č.: 84661038

Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel, pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!

Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů

Nerezová ocel nedává cizí rzi žádnou šanci

S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4"

 

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi. Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se

provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro

šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.
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3888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel, 1/4" x 50 mm

Rychloupínací držák Rapidaptor

Cizi rez Držák Rapidaptor z nerezové
oceli

Rapid-in a self-lock Rapid-out

Nerezova ocel nekoroduje. Pokud

se prvky nebo šrouby z nerezove

oceli zpracovavaji nařadim

vyrobenym z běžne oceli, může na

nich ulpivat otěr z konvenčniho

nařadi a rezivět. Tato takzvana cizi

rez může kromě zhoršeni

optickych vlastnosti způsobovat

take poškozeni konstrukce, ktere

může mit za nasledek vysoke

naklady na opravy. Použitim nařadi

z nerezove oceli lze zabranit otěru,

ktery je přičinou cizi rzi.

Je-li vyroben z nerezové oceli, je

pak zabráněno nevzhledné cizí rzi

při šroubování nerezové oceli.

Kromě toho nabízí všechny

přednosti technologie Rapidaptor.

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.

Chuck-all Rapid-spin Single-hand

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).

Volnoběžné ovládací pouzdro

umožňuje uživateli vést

akumulátorový nebo elektrický

šroubovák během šroubování za

upínací pouzdro. To usnadňuje

nasazení do šroubu a brání

vyklouznutí. Použít lze také jako

krátké prodloužení při použití

aplikací ¼" například v kombinaci

s ráčnou Wera na bity nebo

řehtačkou Zyklop.

Všechny funkce rychloupínacího

držáku Rapidaptor jako vložení bitu

nebo jeho vyjmutí lze provádět

jednou rukou. To je rychlejší,

ekonomičtější a ergonomičtější.

Žádný hmat navíc.
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3888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel, 1/4" x 50 mm

Rychloupínací držák Rapidaptor

Další varianty této skupiny produktů:

inch mm inch inch mm

05071100001 1/4" 50 2 1/4" 15,0
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