
101 Paličky s hlavami z nylonu, # 4 x 36 mm

Řada gumových paliček

   

Čárový kód: 4013288001382 Rozměr: 290x105x35 mm

Díl č.: 05000320001 Hmotnost: 471 g

Výrobek č.: 101 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82052000

Energické údery bez poškození povrchu

Palička s hlavou z nylonu

Ke zpracování plechů, vyklepávání promáčklin, konstrukci stanů, hal, veletržních stánků

Nerozebíratelné a bezpečné spojení topůrka a hlavy palice

Kvalitní jasanové dřevo

 

Palička s plastovou hlavou Wera: oboustranná kónická konstrukce přináší nerozebíratelné a bezpečné spojení topůrka a hlavy paličky.

Hlava paličky z velmi tvrdého nylonu. Topůrko z kvalitního jasanového dřeva. Variabilní použití díky různým hlavám paliček k dokoupení.

Ke zpracování plechů, vyklepávání promáčklin, konstrukci stanů, hal, veletržních stánků.
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101 Paličky s hlavami z nylonu, # 4 x 36 mm

Řada gumových paliček

Široké spektrum použití Topůrka z jasanového dřeva Systém vedení barev

V měkkém, středním a tvrdém

provedení k širokému spektru

použití - od všestranného použití

až k netříštivému zpracování

ostrých hran obrobků.

Díky topůrkům z nejlepšího

jasanového dřeva je zaručeno

využití plné síly při práci.

Systém vedení barev • Žlutá =

opravy a preventivní údržba s

velkým namáháním. • Červená =

k otloukání obrobků s ostrými

hranami; stavba karosérií, oblast

oprav vozidel, konstrukce strojů. •

Bílá = na zpracování plechů,

vyklepávání deformací, stavbu

stanů, hal, veletrhů.

Bezpečné spojení Variabilní použití

Oboustranně kónická konstrukce

přináší nerozebiratelné a bezpečné

spojení mezi topůrkem a hlavou

paličky.

Variabilní použití díky volitelným

hlavám gumových paliček k

dokoupení.
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101 Paličky s hlavami z nylonu, # 4 x 36 mm

Řada gumových paliček

Další varianty této skupiny produktů:

# mm mm mm

05000305001 1 23,0 76,0 250,0

05000310001 2 28,0 87,0 265,0

05000315001 3 33,0 96,0 280,0

05000320001 4 36,0 102,0 290,0

05000325001 5 41,0 108,0 320,0

05000330001 6 51,0 117,0 340,0

05000335001 7 61,0 131,0 380,0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Weblink
https://products.wera.de/cs/series_soft-faced_hammers_101.html

Wera - 101
05000320001 - 4013288001382

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

