
897/4 IMP Držák Impaktor s rozpěrným kroužkem a magnetem, 1/4" x 75 mm

Držák bitů Impaktor

   

Čárový kód: 4013288157805 Rozměr: 75x60x23 mm

Díl č.: 05057675001 Hmotnost: 53 g

Výrobek č.: 897/4 Impaktor Země původu: CZ

Celní tarif č.: 84661038

Držák bitů Impaktor s pružným kroužkem a magnetem pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

K tlumení extrémních špiček impulzů díky dvojité torzní pružině

Nerezový držák s magnetem pro bezpečné umístění bitu a šroubu

Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky

S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4"

 

Držák bitů Wera Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. Pružný kroužek zajišťuje

optimální upevnění nástroje v držáku. Magnet zajišťuje dodatečné pevné uchycení bitu a šroubu. Nerezový držák bitů Impaktor s pružným

kroužkem a magnetem odpovídá extrémním dynamickým požadavkům, když vědomě upustí od mechanicky málo odolných drobných

dílů. Použití převážně v průmyslovém šroubování, např. šroubovacími roboty. Profil: vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího

šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO

1173-F 6,3.
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897/4 IMP Držák Impaktor s rozpěrným kroužkem a magnetem, 1/4" x 75 mm

Držák bitů Impaktor

Držak Impaktor z nerezove oceli
s pojistným kroužkem a
magnetem

Držák Impaktor Systém Impaktor Variabilní použití

Držak Impaktor z nerezove oceli s

pojistným kroužkem a magnetem

je natolik optimalizován na

extrémní dynamické požadavky, že

se vědomě vzdává mechanicky

choulostivějších malých

dílů.Soustředí se na elementární

nutnou funkci přidržování bitů a na

odpružení extrémních špiček

impulzů pomocí dvou torzních zón.

Použité převážně v průmyslové

montáži šroubů, například pomocí

šroubovacích robotů.

Pro extra vysoké utahovací

momenty například dnešních

rázových šroubováků 18 V. Se

zvlášť vysokou pevností. Snižuje

nebezpečí předčasného zlomení

držáku a bitu a zvyšuje produktivitu

při šroubování s výkonnými stroji.

Systém Wera Impaktor se skládá z

bitů a držáků Impaktor a je v

současnosti potřebným doplňkem

systému BiTorsion až po systém

TriTorsion.

Bity a držáky Wera Impaktor lze

používat také samostatně.

Nejlepších výsledků se však

dosahuje v kombinaci obou

navzájem sladěných dílů nářadí.

Další varianty této skupiny produktů:

inch mm inch inch

05057675001 1/4" 75 3 1/4"
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