
416 R Příčná rukojeť Rapidaptor, 1/4 x 45 mm

Řada 400 s příčnou T rukojetí

   

Čárový kód: 4013288214157 Rozměr: 94x98x22 mm

Díl č.: 05023404001 Hmotnost: 82 g

Výrobek č.: 416 R Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů

Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a

neunavující práci

S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů

Provedení: Se silným trvalým magnetem

Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3

 

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický

tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a

ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. Držák bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C

6,3 a E 6,3. S technologií Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
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416 R Příčná rukojeť Rapidaptor, 1/4 x 45 mm

Řada 400 s příčnou T rukojetí

Ergonomická dvoukomponentní
příčná rukojeť

Rapid-in a self-lock Rapid-out Chuck-all

Ergonomicky tvarovaná

dvoukomponentní příčná rukojeť s

prohlubněmi pro prsty a příjemným

povrchem zajišťuje přenos velmi

vysokých sil a neunavující práci.

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.

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).

Single-hand Vysoké utahovací momenty

Všechny funkce rychloupínacího

držáku Rapidaptor jako vložení bitu

nebo jeho vyjmutí lze provádět

jednou rukou. To je rychlejší,

ekonomičtější a ergonomičtější.

Žádný hmat navíc.

Polohou ruky, při které je osa

čepele vedena v prodloužení osy

předloktí, lze dosahovat zvlášť

vysokých krouticích momentů.

Další varianty této skupiny produktů:

mm mm mm inch

05023404001 1/4 45 44 99 1 25/32
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