
8002 C Koloss ½" s pohonem ½", 3 dílný

Koloss

   

Čárový kód: 4013288144607 Rozměr: 422x77x45 mm

Díl č.: 05003692001 Hmotnost: 1160 g

Výrobek č.: 8002 C Set Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041100

Utahovací moment nejméně 600 Nm

S průchozím čtyřhranem pro utahování doprava a doleva

Včetně funkce kladiva

Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu

V sadě s praktickým držákem pro upevnění např. na opasek

 

Ráčna, kterou lze odborně použít i jako kladivo. "KOLOSS" je reverzibilní ráčna pro silné výkony, která je schopná přenášet utahovací

moment nejméně 600 Nm. Dvojitý mechanismus západky a zpětný úhel pouhých 6° umožňují utahovat a povolovat šrouby rychle a

přesně i ve stísněných podmínkách. A to nejlepší: žádný úder, absolutně žádný úder nemůže zničit mechaniku ráčny. Vícekomponentní

rukojeť Kraftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu; na konci rukojeti upnutí pro prodloužení KOLOSS 8780 C a středicí kolík

KOLOSS 8781 C. V sadě s praktickým držákem pro upevnění např. na opasek nebo pomocí karabiny na stroj, a ochranný nástavec na

ochranu materiálů a povrchů utahovaných dílů.
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8002 C Koloss ½" s pohonem ½", 3 dílný

Koloss

Sada obsahuje:

 8002 C
1 x 1/2" x 341 mm

 8782 C
05003697001 1 x # 2 x 50 mm

 8000 HLF
1 x 175 x 75 mm

Kdo může využít Koloss? Tvrzený čtyřhran Změna směru

Ráčna pro velké zátěže, kterou

můžete používat jako kladivo.

Typickými oblastmi použití jsou:

konstrukce strojů, stavba lodí,

důlní průmysl a těžařství, letecký

průmysl, stavba mostů, výroba a

opravy užitkových vozidel, stavba

železnic, stavba a údržba silnic,

stavba průmyslových zařízení,

stavba vysokých regálů,

petrochemický průmysl a mnoho

dalšího.

Nerozebiratelně zajištěný tvrzený

čtyřhran na tvrdou práci.

Změna směru pomocí průchozího

čtyřhranu zaručuje velmi vysokou

zatížitelnost, protože odpadá

přepínací mechanika citlivá na

rány kladivem.
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8002 C Koloss ½" s pohonem ½", 3 dílný

Koloss

Trubka jako násada Leštěná plocha kladiva Zápustkově kovaná hlava
kladiva

Ozubení s dvojitým hrotem

Trubice jako násada minimalizuje

vibrace při úderu.

Použití s pryžovou podložkou na

ochranu materiálů a povrchů.

Zápustkově kovaná hlava kladiva je

upevněna kolíky s dokonalým

lícováním. To zaručuje téměř

nerozebiratelné usazení hlavy

kladiva na násadě.

Poskytuje robustnímu ozubení o 30

zubech efekt jemné mechaniky

ozubení o 60 jemných zubech s

úhlem zpětného otočení 6°.
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