
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 3 s taškou, 13 dílný

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

   

Čárový kód: 4013288211569 Rozměr: 170x85x78 mm

Díl č.: 05051013001 Hmotnost: 406 g

Výrobek č.: Kraftform Kompakt 20 Tool

Finder 3

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82079030

Ruční držák bitů Kraftform s bajonetovou čepelí a rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor

Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní a s integrovaným zásobníkem

Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti

6x25 mm bity s identifikátorem nářadí Take it easy: barevné značení podle profilů a velikosti raznice a 6x89 mm bity

V robustní brašně

 

13dílná Kraftform Kompakt sada s 6x 25 mm dlouhými a 6x 89 mm dlouhými bity. Wera kompaktní nářadí umožňuje současné použití

obou druhů šroubování "ruční" nebo "strojní". Rukojeť systému s výměnným hrotem s kompaktní konstrukcí s různými hroty čepele na

nejmenším prostoru poskytuje uživateli mobilitu a flexibilitu. Vhodné pro bity s připojovacím pohonem s vnějším šestihranem 1/4" podle

DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a Wera připojení řady 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, Rapidator technologií. Rukojeť pro

silovou formu s ochranou proti odkutálení, vícekomponentní pro ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uchování 25 mm

dlouhých bitů. Tato sada nahrazuje 12dílnou sadu šroubováků a snižuje potřebné vybavení na minimum. Profil a velikost bitů jsou

snadno rozpoznatelné díky Wera identifikátoru nářadí Take it easy s barevným kódováním a dobře viditelným popiskem.
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Sada obsahuje:

 889/4 R
05052504001 1 x 1/4" x 100 mm

851/1 BTZ PH
05056420001 1 x PH 1 x 25 mm

05056422001 1 x PH 2 x 25 mm

867/1 TORX® BTZ
05066124001 1 x TX 20 x 25 mm

05066126001 1 x TX 25 x 25 mm

 868/1 BTZ Square-Plus
05066445001 1 x # 1 x 25 mm

05066446001 1 x # 2 x 25 mm

 851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm

05059775001 1 x PH 2 x 89 mm

 867/4 Z TORX®
05060188001 1 x TX 20 x 89 mm

05060189001 1 x TX 25 x 89 mm

 868/4 Square-Plus
05134800001 1 x # 1 x 89 mm

05134801001 1 x # 2 x 89 mm

 K70
1 x 70 x 50 mm

Výsuvná čepel, integrovaný
zásobník na bity, technologie
Rapidaptor

Systém rukojeti/výměnných
čepelí

Výsuvná čepel I Výsuvná čepel II

Sady řady Kraftform Kompakt 20

mají něco do sebe: Výsuvná čepel

zanořená do rukojeti (kterou lze

také vyjmout a použít jako držák

bitů u šroubovacího stroje) a

integrovaný zásobník na bity. S

technologií Rapidaptor je zajištěna

blesková výměna bitů i dobré

vedení díky volnoběžnému pouzdru

při provozu stroje.

Systém umožňuje bleskovou

aplikaci různých čepelí, v

kombinace s jedinou rukojetí.

Výsuvná čepel zanořitelná do

rukojeti s rychlovýměnným

držákem bitů umožňuje rychlé

ruční ovládání i v úzkých

prostorech, je-li čepel zasunutá.

Jednoduchým ovládáním

aretačního pouzdra může čepel

vyjet ven. Výsuvný držák lze nyní

použít jako plnohodnotný

šroubovák.
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Výsuvná čepel III Identifikátor nářadí Take it easy Přizpůsobený ruce Kraftform

Po opětovném silnějším zmáčknutí

pouzdra povolí uvolňovací

mechanizmus s výrazně

slyšitelným a citelným překonáním

aretačního odporu. Výsuvnou čepel

můžete vyjmout a použít jako

strojní adaptér, i zasunout zpět do

výchozí polohy.

Identifikátor nářadí Take it easy s

barevným označením dle profilů a

vyznačené velikosti - k

jednoduchému a rychlému

nalezení vhodného nástroje.

Díky speciálnímu tvaru rukojeti

Kraftform, skvěle přizpůsobenému

ruce, se předchází úrazům rukou,

vzniku otlaků a mozolů.

Základní myšlenka původního tvaru

rukojeti Kraftform - ruka by měla

určovat tvar rukojeti - se dodnes

prokazuje jako správná. Společně

s celosvětově uznávaným

institutem Fraunhofer-Institut für

Arbeitswirtschaft und Organisation

vyvinula společnost Wera již v 60.

letech rukojeť šroubováku, která je

svým tvarem přizpůsobená lidské

ruce. Po dlouhé práci na vývoji

byla v roce 1968 uvedena na trh

rukojeť Wera Kraftform. Do

současnosti byla tato rukojeť

optimalizována novými

technologiemi, avšak udržela si

osvědčený tvar, protože od té doby

se nezměnil ani tvar lidské ruky.
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