
Wheel Impaktor C Set 1 sada nástrčných hlavic ("ořechů"), upínací část 1/2", 3
dílný
Zyklop příslušenství, 1/2"

   

Čárový kód: 4013288210760 Rozměr: 115x105x35 mm

Díl č.: 05004595001 Hmotnost: 731 g

Výrobek č.: Wheel Impaktor C Set 1 Země původu: TW

Celní tarif č.: 82042000

"Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr "

Robustní Impaktor provedení pro extrémně vysoké zatížení

Volnoběžné vnější umělohmotné pouzdro pro ochranu ráfku při výměně kola

Uvnitř se nacházející umělohmotný nástavec pro ochranu povrchu šroubů kol

Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly

 

3 Impaktor nástrčné hlavice ½", pro použití s rázovými utahováky; s otočným a volnoběžným umělohmotným pláštěm pro vyšší pracovní

rychlost, lepší vedení během šroubování a dodatečná ochrana ráfků. Uvnitř se nacházející umělohmotný nástavec pro ochranu povrchu

šroubů kol.
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Sada obsahuje:

 8790 C Wheel Impaktor
05004590001 1 x 17 x 85 x 30 mm

05004591001 1 x 19 x 85 x 30 mm

05004592001 1 x 21 x 85 x 32 mm

Oslava rázového utahováku Volnoběžné umělohmotné
pouzdro

Ochrana pro šrouby kola Přenos síly šetrný k profilu

Wheel Impaktor nástrčné nástavce

díky robustní Impaktor technologii

vhodné pro použití s elektrickými a

pneumatickými rázovými

utahováky.

Umělohmotná pouzdra jsou

otočná, díky čemuž je možné lepší

vedení během šroubování. Mimo to

jsou chráněny povrchy ráfku.

Umělohmotná pouzdra jsou

vyměnitelná.

Umělohmotný nástavec chrání

uvnitř povrchy šroubů kol.

Šestihranný profil umožňuje

přenášení vysoké síly a zatěžuje

hrany matky popř. hlavy šroubu

méně než dvanáctihranný profil.

Jemně ozubené ráčny umožňují

vyhnout se použití

dvanáctihranného profilu i v

místech s nedostatečným

prostorem.
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Identifikátor nářadí Take it easy

Rozlišovací identifikátor Take it

easy slouží k jednoduchému a

rychlému vyhledání vhodného

nástroje, podle jeho rozměru. Pro

šrouby s vnitřním šestihranem jsou

k disposici úhlové klíče (inbus),

bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a

matice s vnějším šestihranem jsou

k disposici klíče Joker, standardní

nastavce i nástavce s přidržovací

funkcí Zyklop. Pro šrouby s

vnitřním profilem TORX® jsou k

disposici úhlové klíče, bity,

nástavce Zyklop.
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