
8000 A SB Ráčna Zyklop Speed s upínací částí ¼", 1/4" x 152 mm

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

   

Čárový kód: 4013288128034 Rozměr: 152x35x35 mm

Díl č.: 05073260001 Hmotnost: 147 g

Výrobek č.: 8000 A SB SiS Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041200

Jemné ozubení, proto malý zpětný úhel 5°

S volně otočnou hlavou ráčny, s uvolněním pomocí tlačítka a přepínáním levého a pravého chodu

Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce

Zyklop Speed - spojuje 5 dobrých vlastností ráčen. A je to skutečný rychloběžný nástroj

Lze použít také jako šroubovák

 

Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a

díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve

velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou

práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou

hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují

razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a

mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí,

"neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s připojovacím rozměrem

pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.
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8000 A SB Ráčna Zyklop Speed s upínací částí ¼", 1/4" x 152 mm

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Sada obsahuje:

8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm

Zyklop „6 v 1“ Hlava ráčnového klíče je volně
otočná

Rychlé nářadí

Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop

Speed s otočnou hlavou a 5

definovanými fixacemi

1. Ráčnový klíč s jemným

ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč

3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se

zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový

klíč 6. Šroubovák

Hlava ráčnového klíče je volně

otočná a lze ji oboustranně

umístěným posuvným spínačem v

každé poloze zablokovat.

Bezproblémová práce s velkým

volným prostorem pro ruce i ve

velmi těsných prostorech nebo

těžko dosažitelných montážních

situacích. Definovaná fixace při 0°,

15° a 90° doleva a doprava je

zaručena, bezpečná práce bez

sklouznutí hlavy ráčnového klíče.

Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou

opravdu rychlé nářadí: Konstrukce

se setrvačnou hmotou zajišťuje

zrychlení šroubovacího procesu.

Rotačně symetrická konstrukce

rukojeti Kraftform a volnoběžné

pouzdro podporují razantní točení.

Zejména tehdy, když díky závitu s

lehkým chodem ještě ráčna

nezabírá.

Možnost přesta vování směru Velmi malý úhel zpětného
otočení

Šroubovak Kuličkova aretace

Všechny ráčnové klíče Zyklop

Speed lze pomocí rýhovaného

kolečka v každé poloze snadno a

rychle přepnout na pravý a levý

chod. Žádná složitá manipulace,

žádná ztráta času!

Jemně ozubené přepínací ráčny se

72 zuby mají malý úhel zpětného

otočení pouze 5°. Malý zdvih

umožňuje rychlou a přesnou práci

ve všech montážních polohách.

V poloze 0° jsou ráčnové klíče s

adaptérem a bitem použitelné jako

běžný šroubovák.

Kuličková aretace zajišťuje

bezpečné dosednutí nástrčných

ořechů a příslušenství a také

spolehlivou bezpečnost během

šroubování. Krátké zatlačení na

vypínací knoflík - a výměna nářadí

je zaručeně možná ve všech

definovaných polohách.
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