
897/4 IMP R SB Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring, 1/4" x 75 mm

Hållare och adapter

  

EAN: 4013288157836 Size: 165x60x23 mm

Part number: 05073990001 Weight: 66 g

Article number: 897/4 Imp R SiS Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

84661038

Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring för bits med 1/4" sexkantsfattning

Dubbel torsionsfjäder för att dämpa extrema impulstoppar

Med ringmagnet för enkel hållning av långa och tunga skruvar

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare

1/4" sexkantsfattning

Wera Impaktor-hållare för att dämpa extrema stötar. Utmärkt torsionseffekt genom dubbel torsionsfjäder. Impaktor-hållaren håller dessutom långa

och tunga skruvar i ett säkert grepp. Detta tillåter snabb och säker ansättning av skruven. Idealisk även för arbete över huvudhöjd. Om magneten i en

viss situation, t.ex. i metallarbete, inte önskas, kan den dras ut ur skruvningsområdet och därmed deaktiveras. Används huvudsakligen för manuella

förskruvningar på maskiner. Fattning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Fattning: 1/4" sexkant, för skruvdragare med

fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.
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897/4 IMP R SB Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring, 1/4" x 75 mm

Hållare och adapter

Set contents:

897/4 Impaktor R
05057676001 1 x 1/4" x 75 mm

Impaktor-hållare med
ringmagnet

Impaktor-hållare Impaktor-systemet

Impaktor-teknik ger mycket hög

livslängd även vid extrema krav

Impaktorhållaren med ringmagnet

håller dessutom långa och tunga

skruvar i ett säkert grepp. Detta

tillåter snabb och säker ansättning

av skruven. Idealisk även för

arbete över huvudhöjd. Om

magneten i en viss situation, t.ex.

vid metallarbete, inte önskas, kan

den dras ut ur skruvningsområdet

och därmed deaktiveras. Används

huvudsakligen för manuella

förskruvningar på maskiner.

För extra höga moment t.ex. med

moderna slagskruvdragare för 18

V. Extra hög hållfasthet. Minskar

risken för förtida skador på hållare

och bits, och ökar produktiviteten

vid maskinskruvning.

Wera Impaktor-systemet som

består av Impaktor-bits och

Impaktor-hållare är ett idag

nödvändigt tillägg till BiTorsion-

systemet och TriTorsion-systemet.

Variabel

Wera Impaktor-bits och hållare

kan också användas individuellt.

De bästa resultaten uppnås dock i

kombination med båda de

matchade verktygen.
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