
Bicycle Set 1, 14 dílný

Zyklop Mini 1

   

Čárový kód: 4013288207623 Rozměr: 135x95x40 mm

Díl č.: 05004170001 Hmotnost: 260 g

Výrobek č.: Bicycle Set 1 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82079030

Kompaktní 14dílná sada šroubováků pro použití u jízdních kol, také pro mobilní použití

Praktický sortiment pro samostatné provádění montážních prací a oprav

Vhodné nářadí pro běžné profily šroubů u silničních kol, horských kol a elektrokol

Robustní, k povrchům šetrná, kompaktní textilní skládací taška

Sada včetně mini ráčny na bity, nástavce a dvou pák na pneumatiky s dalšími funkcemi

 

Cyklistické dílny a náruživí cyklisti milují šroubování na kole. Specialista na šroubovací nářadí Wera nabízí prostřednictvím cyklistické

sady 1 sortiment nářadí, který je díky kompaktní a designové textilní skládací tašce velmi mobilní a který může vyřešit nejběžnější případy

šroubování na kole. Robustní taška obsahuje ráčnu na bity Zyklop Mini 1 a 10 bitů s veškerými výhodami Wera-Bit-technologie,

speciálně přizpůsobené nejběžnějším šroubovým spojům na kole. S plastovými pákami na pneumatiky vyztuženými skelnými vlákny lze

pneumatiky bezpečně sejmout z ráfku, aniž by došlo k jeho poškození.
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Sada obsahuje:

 8001 A
1 x 1/4" x 87 mm

 3899/4/1
1 x 1/4" x 100 mm

 851/1 Z PH
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm

 867/1 TORX®
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm

05066485001 1 x TX 10 x 25 mm

840/1 Z Hex-Plus
05056310001 1 x 2.5 x 25 mm

05056305001 1 x 2 x 25 mm

05056315001 1 x 3 x 25 mm

05056320001 1 x 4 x 25 mm

05056325001 1 x 5 x 25 mm

05056330001 1 x 6 x 25 mm

05056335001 1 x 8 x 25 mm

 9502
1 x 105 mm

 9503
1 x 105 mm

 K70
1 x 70 x 50 mm
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Sada nářadí na cesty Pro rychlé šroubování Nízký zpětný úhel

Bicycle Set 13 obsahuje nářadí pro

nejběžnější profily šroubů na

silničních a horských kolech i na

elektrokolech. Díky kompaktní

textilní skládací brašně je sada

ideálním společníkem i na

cyklovýletech.

S Zyklop Mini 1 může být

dosaženo vysokých pracovních

rychlostí. K tomu přispívá rýhované

kolečko, kterým lze výrazně zrychlit

šroubování, pomocí rukojeti

utahujeme až při konečném

dotahování šroubu.

Jemná zubová mechanika se 60

zuby umožňuje malý úhel zpětného

otočení 6° pro přesnou práci.

Možnost přesta vování směru Pro zvlášť úzké montážní
prostory

Bezpečné vypáčení pneumatiky
z ráfku

Páka na pneumatiky 9502 s
upnutím bitu

Jednoduché přepínání

vlevo/vpravo.

Malá výška je ideální pro všechny

zvlášť úzké montážní prostory.

S plastovými pákami na

pneumatiky vyztuženými skelnými

vlákny lze pneumatiky bezpečně

sejmout z ráfku, aniž by došlo k

jeho poškození. Pomocí jedné páky

zvedněte pneumatiku z ráfku,

zahákněte ji za paprsek a pomocí

druhé páky pneumatiku vytáhněte.

Obě páky pneumatik lze do sebe

zacvaknout, takže se žádná

neztratí.

Šestihranná hlavice 1/4" v páce na

pneumatiky 9502 umožňuje upnutí

bitů 1/4". Díky tomu můžete lehce

šroubovat.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Weblink
https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bicycle_set_1.html

Wera - Bicycle Set 1
05004170001 - 4013288207623

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     28.01.2022 - 3 / 3

http://www.tcpdf.org

