
950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí, 4
x 137 mm
Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

   

Čárový kód: 4013288188359 Rozměr: 142x30x6 mm

Díl č.: 05022201001 Hmotnost: 25 g

Výrobek č.: 950 SPKL HF Multicolour Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041100

Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem

Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách

S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí

 

Kvalitní úhlový klíč Wera s barevným kódováním, komfortním opláštěním bužírkou. Nářadí je díky tomu hned po ruce a ergonomická a

příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách. Profil Hex Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se

tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných

montážních polohách. Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu

povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné

vyhledávání.
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Úhlový klíč S přidržovací funkcí pro šrouby
s vnitřním šestihranem

Hex-Plus

Jednoduše jsme zpochybnili

klasické úhlové klíče, protože se

při práci příliš často zakulatí profil

hlavy šroubu. S tím následkem, že

šrouby již nemohou být dostatečně

utahovány a mohou v profilu

proklouznout. Nářadí Hex-Plus

Wera má větší dotykovou plochu v

hlavě šroubu. Sníží se vrubový

účinek a tím deformace šroubu.

Současně mohou být přeneseny až

o 20 % vyšší krouticí momenty.

Upnutí šroubu s vnitřním

šestihranem na zástrčné klíče je

zajištěno pružicí kuličkou. Zvlášť

výhodné je to na těžko přístupných

pracovních místech, kde nemůžete

druhou ruku použít k přidržení

šroubu.

Šrouby s vnitřním šestihranem jsou

problematické, protože dosedací

plochy, přes které se přenáší síla z

nářadí na šroub, jsou velmi úzké.

Důsledek: Hlava šroubu se může

zničit. Nářadí Hex-Plus má větší

kontaktní plochy, které tomu brání!

Současně mohou být přeneseny až

o 20 % vyšší krouticí momenty. Je

dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je

vhodné do všech standardních

šroubů s vnitřním šestihranem!

Kulová hlava Úhlové klíče s umělohmotným
opláštěním

Identifikátor nářadí Take it easy

Díky kulovitým funkčním profilům

je možné vychýlení i naklonění osy

nářadí vůči ose šroubu, takže lze

šroubovat takříkajíc "za rohem".

Úhlové klíče z kulatého materiálu

lépe sedí v ruce a umožňují

dlouhodobou a bezbolestnou práci.

Opláštění z umělé hmoty je navíc

příjemné na dotek právě při

nízkých teplotách. Výrazný popis

na plášti umožňuje snazší

vyhledání nářadí.

Rozlišovací identifikátor Take it

easy slouží k jednoduchému a

rychlému vyhledání vhodného

nástroje, podle jeho rozměru. Pro

šrouby s vnitřním šestihranem jsou

k disposici úhlové klíče (inbus),

bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a

matice s vnějším šestihranem jsou

k disposici klíče Joker, standardní

nastavce i nástavce s přidržovací

funkcí Zyklop. Pro šrouby s

vnitřním profilem TORX® jsou k

disposici úhlové klíče, bity,

nástavce Zyklop.
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Další varianty této skupiny produktů:

mm mm mm inch inch

05022200001 3,0 123 21 4 7/8 27/32

05022201001 4,0 137 24 5 3/8 1

05022202001 5,0 154 27 6 1/16 1 1/16

05022203001 6,0 172 31 6 3/4 1 1/4

05022204001 8,0 195 37 7 11/16 1 7/16

05022205001 10,0 224 42 9 1 11/16
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