
8006 C Ráčna Zyklop Hybrids přepínací páčkou a upínací částí 1/2", 1/2" x 281 mm

Ráčny Zyklop Hybrid, 1/2"

   

Čárový kód: 4013288184214 Rozměr: 280x55x40 mm

Díl č.: 05003780001 Hmotnost: 513 g

Výrobek č.: 8006 C Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041100

Přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru

Jemné ozubení se 72 zuby pro zpětný úhel pouhých 5°

Bezpečné zajištění ořechu

Rukojeť skládající se z několika komponentů se opírá o osvědčený tvar Kraftform a byla optimalizována speciálně pro zatížení

tlakem a tahem.

Spojuje robustnost, štíhlost a nízkou hmotnost.

 

Ráčna Zyklop Hybrid s přepínací páčkou a připojovacím rozměrem 1/2", menší hmotností, ergonomickou rukojetí Kraftform, štíhlou

geometrií hlavy, dlouhou páčkou a možností prodloužení.
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8006 C Ráčna Zyklop Hybrids přepínací páčkou a upínací částí 1/2", 1/2" x 281 mm

Ráčny Zyklop Hybrid, 1/2"

Ráčna Zyklop Hybrid Ráčna Zyklop Hybrid Velmi malý úhel zpětného
otočení

Ráčna Zyklop Hybrid s velkou

celkovou délkou (pákový účinek) a

štíhlou hlavou ráčny

Spojuje robustnost, štíhlost a

nízkou hmotnost.

Chtěli jsme do jednoho jediného

nástroje vložit ty nejlepší a

nejžádanější vlastnosti ráčen. Měli

jsme v úmyslu vyvinout lehkou

ráčnu s ergonomickou rukojetí

Kraftform, štíhlou geometrií

hlavice, dlouhou pákou a možností

prodloužení. Vzhledem k tomu, že

pojem hybridní odkazuje na

kombinaci něčeho

spojeného/smíchaného, byl náš

výběr názvu velmi snadný.

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.

Kuličkova aretace Kraftform Ideální pro úzká místa Přenos vyšší síly

Kuličková aretace zajišťuje

bezpečné dosednutí nástrčných

ořechů a příslušenství a také

spolehlivou bezpečnost během

šroubování.

Rukojeť skládající se z několika

komponentů se opírá o osvědčený

tvar Kraftform a byla

optimalizována speciálně pro

zatížení tlakem a tahem.

Velmi štíhlá hlava ráčny. Větší celková délka pro větší

přenos síly.

Další varianty této skupiny produktů:

inch mm mm mm

05003780001 1/2" 281 34 37
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