
826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor,
1/4" x 146 mm
Kraftform Kompakt Turbo

   

Čárový kód: 4013288214591 Rozměr: 150x60x45 mm

Díl č.: 05057480001 Hmotnost: 230 g

Výrobek č.: 826 T Kraftform Turbo Země původu: CZ

Celní tarif č.: 84661038

4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)

Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka

Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování

Lze použít jako běžný šroubovák např. pro šroubování do dřeva s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce

turbo

Robustní, bezúdržbový převod z oceli

 

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální

utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti

šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem. Přitom jedna ruka

fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti. Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka. Vyřazení

doporučujeme pro dotažení a povolení šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro

jemné seřízení. Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo. Díky

držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4" pro různé profily šroubů. Bity se mohou díky

funkci Rapidaptoru nasadit přímo do držáku a jednoduše vyjmout posunutím pouzdra dopředu - to vše je možné jen jednou rukou.
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826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor,
1/4" x 146 mm
Kraftform Kompakt Turbo

Rychlé šroubování S funkcí nebo bez funkce Turbo Robustní, bezúdržbový převod z
oceli

Konstrukce Kraftform Turbo

umožňuje čtyřnásobně vyšší

rychlost při ručním šroubování

obzvláště pro jednoduché

šroubové spoje - bez elektrického

proudu!

Funkci Turbo lze v případě potřeby

jednoduše aktivovat stisknutím

tlačítka. Vyřazení doporučujeme

pro dotažení a povolení šroubu s

vysokým točivým momentem,

např. u šroubových spojů do dřeva

a také pro jemné seřízení.

Robustní provedení z oceli je

bezúdržbové a zajišťuje dlouhou

životnost produktu.

Systém rukojeti/výměnných
čepelí

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

Díky držáku bitů Rapidaptor lze

Kraftform Turbo použít se všemi

běžnými šestihrannými bity ¼".

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.

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).

Další varianty této skupiny produktů:

inch mm

05057480001 1/4" 146
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