
887/4 RR Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem, 1/4" x 57 mm

Rychloupínací držák Rapidaptor

   

Čárový kód: 4013288104045 Rozměr: 86x24x24 mm

Díl č.: 05052490001 Hmotnost: 50 g

Výrobek č.: 887/4 RR Země původu: CZ

Celní tarif č.: 84661038

Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů

Univerzální držák Rapidaptor s prstencovým magnetem pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů

S prstencovým magnetem a dorazovým pouzdrem pro bezpečné upevnění šroubu na držáku

S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4"

 

Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Volnoběžné magnetické pouzdro s plovoucím uložením pevně přidržuje i dlouhé a těžké šrouby. Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez

manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou

rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.
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887/4 RR Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem, 1/4" x 57 mm

Rychloupínací držák Rapidaptor

Rapidaptor s prstencovým
magnetem

Rapidaptor s prstencovým
magnetem

Držák Rapidaptor Rapid-spin

Zvláštní provedení s prstencovým

magnetem pro velké a těžké

šrouby.

Magnetické pouzdro s plovoucím

volnoběžným uložením drží i velké

a těžké šrouby naprosto pevně: To

umožňuje bleskurychlé nasazování.

Nebezpečné a bolestivé přidržování

šroubu při nasazování tak odpadá.

Ideální i k práci nad hlavou.

Bleskurychlá výměna bitů bez

pomocného nářadí. Ovládání

jednou rukou. S volnoběžným

pouzdrem k lehkému vedení

šroubováku. Ideální i pro práci nad

hlavou. K dostání také v provedení

BiTorsion.

Volnoběžné ovládací pouzdro

umožňuje uživateli vést

akumulátorový nebo elektrický

šroubovák během šroubování za

upínací pouzdro. To usnadňuje

nasazení do šroubu a brání

vyklouznutí. Použít lze také jako

krátké prodloužení při použití

aplikací ¼" například v kombinaci

s ráčnou Wera na bity nebo

řehtačkou Zyklop.

Single-hand

Všechny funkce rychloupínacího

držáku Rapidaptor jako vložení bitu

nebo jeho vyjmutí lze provádět

jednou rukou. To je rychlejší,

ekonomičtější a ergonomičtější.

Žádný hmat navíc.

Další varianty této skupiny produktů:

inch mm inch inch mm

05052490001 1/4" 57 2 1/4 1/4" 16

05160987001 1/4" 89 3 1/2 1/4" 16

05160988001 1/4" 152 6 1/4" 16
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