
Kraftform Kompakt 28 SB, 6 delar

Kraftform Kompakt 25, 28

  

EAN: 4013288138927 Size: 150x60x45 mm

Part number: 05073240001 Weight: 168 g

Article number: Kraftform Kompakt 28 SB Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82079030

Kraftform Kompakt 28

Kraftform-skaft med rullstopp, flerkomponents, med bajonettklinga och bitsmagasin

Adapter bajonett med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet

För bits med 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)

Seghärdade bits, för universell användning

Wera kompaktverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Integrerat

bitsmagasin i greppet, med plats för 6 bits. Bajonettklingan kan fällas in i trånga lägen. Kan även tas ut för maskindrift. Snäppringen och den starka

permanentmagneten håller bitsen säkert på plats.
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Kraftform Kompakt 28 SB, 6 delar

Kraftform Kompakt 25, 28

Set contents:

851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm

05072072001 1 x PH 2 x 25 mm

855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm

05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm

800/1 Z
05072059001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Kraftform Kompakt 28 Teleskopklingan I Teleskopklingan II Teleskopklingan III

Satserna i serien Kraftform

Kompakt 28 har allt: I greppet

infällbar teleskopklinga (som även

kan tas av och användas som

bitshållare i skruvdragaren) och

integrerat bitsmagasin

Teleskopklinga med

snabbväxlingsfattning kan fällas in

i greppet för att möjliggöra snabbt

manuellt arbete även när

arbetsutrymmet är begränsat.

Genom att manövrera spärrhylsan

fäller man ut klingan igen.

Teleskophållaren kan nu användas

som en fullfjädrad skruvmejsel.

Genom förnyad kraftig vridning av

hylsan löser mekanismen ut med

en tydlig hörbar och taktil signal.

Teleskopklingan även kan tas av

och användas som en

maskinadapter, eller föras tillbaka

till utgångsläget.

Universalhållare med hylsa av
rostfritt stål

För hand- och maskinskruvning Grepp-/växelklingsystemet Anpassad till handen

Med snäppring och stark

permanentmagnet för extra säker

fasthållning av bits i hållaren.

Satserna är lämpliga för hand- och

maskinskruvning.

Grepp-/växelklingsystemet gör det

möjligt att snabbt byta till den

klinga som för tillfället behövs,

vilket möjliggör de mest skilda

tillämpningar.

Formen på Kraftform-greppet, som

är perfekt anpassat för handen,

förebygger blåsor och valkar. Wera

Kraftform: System för gripbar

ergonomi!
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