
889/4/1 F Rapidaptor - držák bitů s jednosměrnou volnoběžkou pro momentové
šroubováky s pistolovou rukojetí, 1/4" x 64 mm
Rychloupínací držák Rapidaptor

   

Čárový kód: 4013288217585 Rozměr: 64x17x17 mm

Díl č.: 05052501001 Hmotnost: 62 g

Výrobek č.: 889/4/1 F Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

Odstraňuje nepohodlné snímání / nasazování klíče při utahování šroubů doprava u momentových šroubováků Wera s pistolovou

rukojetí

Rychlá a neunavující práce díky přesné mechanice volného chodu

Bezúdržbová konstrukce se zvlášť štíhlým a stabilním ložiskem od předního výrobce

Maximálně přenášený utahovací moment 10,0 Nm

Upínání bitů pomocí technologie Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů, vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího

šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4

 

Funkce jednosměrné volnoběžky umožňuje zvlášť rychlý zpětný pohyb bez potřeby snímání klíče ze šroubu při utahování doprava. Pro

použití zejména s momentovými šroubováky Wera s pistolovou rukojetí pro ergonomickou a rychlejší práci. Technologie 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.
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889/4/1 F Rapidaptor - držák bitů s jednosměrnou volnoběžkou pro momentové
šroubováky s pistolovou rukojetí, 1/4" x 64 mm
Rychloupínací držák Rapidaptor

Funkce jednosměrné
volnoběžky

Pro nástroje s pistolovou
rukojetí

Magnetické provedení

Funkce jednosměrné volnoběžky

umožňuje zvlášť rychlý zpětný

pohyb bez potřeby sejmutí klíče ze

šroubu při utahování doprava.

Funkce jednosměrné volnoběžky

umožňuje zvlášť rychlý zpětný

pohyb bez potřeby sejmutí klíče ze

šroubu při utahování doprava.

Pro použití zejména s

momentovými šroubováky Wera s

pistolovou rukojetí pro

ergonomickou a rychlejší práci.

Provedení: Se silným trvalým

magnetem

Chuck-all Single-hand Rapid-in a self-lock Rapid-out

Rychloupínací držák Rapidaptor je

schopen pojmout bity ¼" podle

normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3

(řada Wera 1 a 4).

Všechny funkce rychloupínacího

držáku Rapidaptor jako vložení bitu

nebo jeho vyjmutí lze provádět

jednou rukou. To je rychlejší,

ekonomičtější a ergonomičtější.

Žádný hmat navíc.

Bit lze zasadit do držáku bez

manipulace s upínacím pouzdrem.

Jakmile je bit nasazen na šroub,

samočinně se zajistí a sedí

bezpečně, bez výkyvu.

K výměně bitu stačí upínací

pouzdro jednoduše posunout

dopředu: Mechanismus s pružinou

vyzvedne bit z magnetů a

odblokuje nástroj. Bit lze bez

problémů vyjmout. Zvlášť užitečné:

Bez problému lze vyměňovat i

nejmenší velikosti bitů i bez použití

dalších pomocných nástrojů.

Další varianty této skupiny produktů:

inch mm inch inch mm

05052501001 1/4" 64 2 33/64 1/4" 16,5
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