
899/4/1 SB Univerzální držák, 1/4" x 75 mm

Univerzální držáky s pouzdrem z nerezové oceli

   

Čárový kód: 4013288029720 Rozměr: 165x60x11 mm

Díl č.: 05073357001 Hmotnost: 40 g

Výrobek č.: 899/4/1 SB SiS Země původu: CZ

Celní tarif č.: 84661038

Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi

Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku

Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně

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. Pouzdro z nerezové oceli

pro mimořádnou ochranu proti korozi. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity

velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.
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899/4/1 SB Univerzální držák, 1/4" x 75 mm

Univerzální držáky s pouzdrem z nerezové oceli

Sada obsahuje:

 899/4/1
05053455001 1 x 1/4" x 75 mm

Držáky bitů a adaptéry Univerzální držák s pouzdrem z
nerezové oceli

Nebyli jsme spokojeni s tím, že je

výměna bitů u držáků často tak

těžkopádná. Zjistili jsme, že silné

magnety nebo pružné kroužky sice

bit bezpečně drží, ale vytahování z

držáku není snadné. Proto jsme

vyvinuli držáky bitů, které

spolehlivě udrží bit, a navíc je

výměna bitů rychlá a

bezproblémová. Držáky bitů s

rychlovýměnnými mechanismy,

které nadzvedávají bit z magnetu.

Držáky bitů, které ještě navíc mají

dle potřeby elastické zóny, které

odpruží silové špičky. Nebo

volnoběžná pouzdra, za která

během šroubování můžete správně

vést akumulátorové nebo

elektrické šroubováky.

S rozpěrným kroužkem a silným

trvalým magnetem pro zvlášť

bezpečné usazení bitu v držáku.
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