
Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 dílný

Sady nářadí pro kola a elektrokola

   

Čárový kód: 4013288207685 Rozměr: 335x110x65 mm

Díl č.: 05004180001 Hmotnost: 1180 g

Výrobek č.: Bicycle Set Torque 1 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82079030

16-dílná sada šroubovacího nářadí pro cyklistické použití s kontrolou utahovacího momentu včetně Wera Clique-Torque klíče A 5

(2,5-25 Nm)

Ořechy a bity pro nejběžnější profily šroubů u silničních kol, horských kol a elektrokol

Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při

dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)

Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně "vypne"(kliknutí 2)

Přesnost činí ±4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

 

16-dílná sada od specialisty na šroubovací nářadí Wera vyřeší nejdůležitější problémy se šroubováním kolem kola se spolehlivou

kontrolou použitých utahovacích momentů pro ochranu citlivých konstrukčních dílů. S Click-utahovacím momentovým klíčem v

nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc

bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný

signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací

momentový klíč je extrémně skladný, doplněný o příslušenství kompatibilní s momentovým rozsahem a přizpůsobené na nejběžnější

šroubové spoje používané u kol, které je zabaleno v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu. Obsaženy jsou: Click-Torque A 5,

1/4", 2,5 - 25 Nm, 4 ořechy s 1/4" připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bity s vnitřním šestihranem a 4 bitů TORX®. Ořechy a bity s

identifikátorem nářadí "Take it easy" s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Bity s

přidržovací funkcí pro obzvláště komfortní šroubování, aniž by šroub vypadával z nářadí. Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro

mnoho nářadí na malém prostoru. Textilní box s vysokou odolností a životností. Navíc ochrana povrchů díky textilnímu vnějšímu

materiálu. Nízká hmotnost a objem pro snadnější mobilitu. Bity se všemi výhodami Wera Bit-technologie, jako např. přesnost,

otěruvzdornost a otáčení bez radiálního házení.
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Sada obsahuje:

 Click-Torque A 5
05075604001 1 x 1/4" x 2.5-25 Nm

8790 HMA
05003509001 1 x 10 x 23 mm

05003512001 1 x 13 x 23 mm

05003513001 1 x 14 x 23 mm

05003499001 1 x 15 x 23 mm

 8767 A
05003390001 1 x TX 10 x 28 mm

05003391001 1 x TX 20 x 28 mm

05003392001 1 x TX 25 x 28 mm

05003393001 1 x TX 30 x 28 mm

8740 A HF
05003332001 1 x 3 x 28 mm

05003333001 1 x 4 x 28 mm

05003335001 1 x 5 x 28 mm

05003336001 1 x 5 x 100 mm

05003337001 1 x 6 x 28 mm

05003338001 1 x 6 x 100 mm

05003339001 1 x 8 x 28 mm

 K240
1 x 240 x 50 mm

Na cesty a do dílny Řada momentových klíčů Click-
Torque

Přesně Jednoduše a bezpečně

Cyklistická sada Torque 1

obsahuje nářadí pro nejběžnější

profily šroubů u silničních kol,

horských kol a elektrokol. S

obsaženým utahovacím

momentovým klíčem Click-Torque

A (2,5-25 Nm) mohou být

spolehlivě uvolňovány a utahovány

také šroubové spoje citlivé na

utahovací moment. V textilním

boxu je nářadí uschováno

přehledně a kompaktně.

Klick-sada utahovacího

momentového klíče v

nezaměnitelném designu

společnosti Wera.

Přesnost činí ±4 % podle normy

DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Snadné nastavení a zajištění

požadované hodnoty utahovacího

momentu; odečitatelné na hlavní a

jemné stupnici.
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Jednoduché nastavení Uvolňovací mechanismus Bitové nástavce s přidržovací
funkcí pro šrouby s vnitřním
šestihranem

Hlavice pro ruční i strojní
nasazení

Se slyšitelným a viditelným

zaskočením při dosažení hodnot na

stupnici.

Při dosažení nastavené hodnoty

utahovacího momentu se

mechanismus slyšitelně a viditelně

uvolní.

Upnutí šroubu s vnitřním

šestihranem na bitový nástavec je

zajištěno pružicí kuličkou na bitu.

Zvlášť výhodné je to na těžko

přístupných pracovních místech,

kde nemůžete druhou ruku použít

k přidržení šroubu.

Hlavice (takzvané ořechy nebo také

oříšky) HAND & MACHINE

umožňují ruční i strojní nasazení.

Pro obě aplikace tak stačí jeden

sortiment.
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