
897/4 R SB Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

Rychloupínací držák Rapidaptor

   

Čárový kód: 4013288099464 Rozměr: 165x60x23 mm

Díl č.: 05073420001 Hmotnost: 59 g

Výrobek č.: 897/4 R SB SiS Země původu: CZ

Celní tarif č.: 84661038

S torzní zónou k tlumení zátěžových špiček

Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem

Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3

 

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).

Držáky BiTorsion od firmy Wera mají zkrutnou pružinu, která zachytí menší špičky zatížení při šroubování. Společné použití bitů BiTorsion

a jejich torzní zóny výrazně prodlužuje životnost nářadí. Držáky BiTorsion od firmy Wera lze však také použít s běžnými bity. 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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897/4 R SB Univerzální držák Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

Rychloupínací držák Rapidaptor

Sada obsahuje:

 897/4 R
05053923001 1 x 1/4" x 75 mm

Držák BiTorsion BiTorsion Rapidaptor Chuck-all

Se speciální zónou BiTorsion.

Energie špičkových zatížení se

odvádí do zóny BiTorsion. Výrazné

snížení nebezpečí prasknutí,

značné prodloužení životnosti.

U držáků BiTorsion od společnosti

Wera zachytí integrovaná torzní

pružina menší špičky zatížení při

šroubování. Společné použití bitů

BiTorsion s jejich torzní zónou

prodlužuje životnost nářadí. Držáky

BiTorsion však lze používat také s

konvenčními bity.

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).

Rapid-in a self-lock Rapid-out Rapid-spin Single-hand

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.

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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