
6001 Joker Switch Ráčnový očkoplochý klíč, přepínatelná ráčnová mechanika, 18 x
234 mm
6001 Joker Switch Otevřený a očkový ráčnový klíč, přepínací páčka

   

Čárový kód: 4013288184757 Rozměr: 310x50x22 mm

Díl č.: 05020073001 Hmotnost: 252 g

Výrobek č.: 6001 Joker Switch Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041100

S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách

Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce

S velkým počtem jemných zubů a robustním vnitřním mechanismem

Ráčnová strana zahnuta pod 15°

Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

 

Otevřený/očko-ráčnový klíč se zahnutou ráčnou a přepínací páčkou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje

nebezpečí ztráty šroubů a matic. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně

vyšší utahovací momenty. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje

nebezpečí jejich sklouznutí. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí

sesmeknutí. Malý zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování.

Přepínatelná mechanika ráčny na straně očka s velkým počtem jemných zubů (80) zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých prostorech.

Slyšitelně přesná mechanika ráčny Robustní dvoudílný zajišťovací prvek kromě toho umožňuje extrémní pevnost. Se zahnutím 15°

ráčnové strany pro bezpečnou práci při vysokých utahovacích momentech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých

utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou

úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.
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6001 Joker Switch Ráčnový očkoplochý klíč, přepínatelná ráčnová mechanika, 18 x
234 mm
6001 Joker Switch Otevřený a očkový ráčnový klíč, přepínací páčka

Joker Switch Zalomení očkového klíče Praktická přidržovací funkce

S pomocí klíče Joker od nynějška

povolíte, zajistíte a utáhnete šrouby

a matice i v situacích, ve kterých

běžné nářadí selhávalo.

Kombinace dorazu a malého úhlu

zpětného otočení zajišťuje efektivní

práci také u fitinkových šroubení.

Mechaniku ráčny s jemným

ozubením lze páčkou snadno

přepínat v obou směrech.

Očkový klíč je zalomený v úhlu 15°

od osy nástroje k usnadnění

nasazení klíče v úzkém pracovním

prostoru.

Díky přidržovací funkci Jokeru

dostanete matice a šrouby přímo a

bezpečně na místo použití. Tam se

lze rychle a bezpečně trefit do

závitu. Efektivně lze zabránit

upadnutí matice nebo šroubu.

Odpadá tak časově náročné

hledání.

Koncová zarážka Geometrie s dvojitým
šestihranem

Malý úhel pro opakované
nasazení

Identifikátor nářadí Take it easy

Opatrné nasazování klíče na hlavu

šroubu s rizikem jeho sklouznutí

při nepřesném nasazení. a nutnost

opatrného dávkovávaní síly za

účelem zabránění zranění ? To je

minulost. Dnešní Joker s koncovou

zarážkou zabraňuje propadnutí

klíče z hlavy šroubu směrem dolů.

To zjednodušuje mnohé a pii

utahování lze použít mnohem větší

síly.

Díky chytré, robustní a profilované

geometrii hlavy Jokeru s dvojitým

šestihranem je spojení šroubu a

matice přiléhavé a klíč přesně

sedí. Vyměnitelná, tvrzená kovová

destička v otevřené části Jokeru se

do šroubu zakousne extrémně

tvrdými hroty. Obojí zabraňuje

nepříjemnému proklouznutí i při

vyšších utahovacích momentech.

Díky geomentrii s dvojitým

šestihranem nabízí nyní Joker pro

opakované nasazení klíče úhel 30°

místo 60°. Díky tomu - a díky

hlavě Jokeru v ose s tělesem klíče,

je obracení klíče zbytečné. S

pomocí klíče Joker od nynějška

povolíte, zajistíte a utáhnete šrouby

a matice i v situacích, ve kterých

běžné nářadí selhávalo.

Kombinace dorazu a malého úhlu

zpětného nasazení, zajišťuje

efektivní práci také u fitinkových

šroubení.

Rozlišovací identifikátor Take it

easy slouží k jednoduchému a

rychlému vyhledání vhodného

nástroje, podle jeho rozměru. Pro

šrouby s vnitřním šestihranem jsou

k disposici úhlové klíče (inbus),

bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a

matice s vnějším šestihranem jsou

k disposici klíče Joker, standardní

nastavce i nástavce s přidržovací

funkcí Zyklop. Pro šrouby s

vnitřním profilem TORX® jsou k

disposici úhlové klíče, bity,

nástavce Zyklop.
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Další varianty této skupiny produktů:

mm mm mm mm mm mm

05020064001 8 144 20,3 5,5 18 7

05020065001 10 159 23 5,5 21,5 7,5

05020066001 11 165,0 24,3 6,3 22 7,5

05020067001 12 171 26,3 6,6 25 8,5

05020068001 13 179 27,3 7 26 8,5

05020069001 14 187 30 7,5 28 9,5

05020070001 15 199 32 7,8 28,8 9,5

05020071001 16 213 35 8,2 31,7 10,5

05020072001 17 225 37 8,5 33 10,5

05020073001 18 234 39,5 9 34 11

05020074001 19 246 42 9,5 34,7 11
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