
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 delar

Bit-Checks Impaktor

  

EAN: 4013288158574 Size: 200x95x16 mm

Part number: 05073980001 Weight: 135 g

Article number: Bit-Check 10 Impaktor 1

SB

Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82079030

Uppställbar, flerkomponents Bit-Check

Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare

Diamantbeläggning för säker passning i skruven

Hållare med ringmagnet för hållning av långa och tunga skruvar

1 Impaktor hållare med snäppring och ringmagnet, 9 Impaktor-bits. Impaktor-tekniken utnyttjar materialegenskaperna optimalt och har idealt

anpassad geometri för extra hög livslängd även vid extrema krav. Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. Hållare med

ringmagnet för enkel hantering av långa och tunga skruvar. Perfekt även för arbete över huvudhöjd. Bitsens robusta diamantbeläggning ger förhöjd

friktion hindrar att klingan glider ur skruven.
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Set contents:

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

851/1 IMP DC
05057616001 1 x PH 2 x 25 mm

05057617001 1 x PH 3 x 25 mm

855/1 IMP DC
05057621001 1 x PZ 2 x 25 mm

05057622001 1 x PZ 3 x 25 mm

867/1 IMP DC
05057624001 1 x TX 20 x 25 mm

05057625001 1 x TX 25 x 25 mm

05057626001 1 x TX 30 x 25 mm

840/1 IMP DC
05057604001 1 x 4 x 25 mm

05057605001 1 x 5 x 25 mm

Alltid till hands Ökad produktivitet Mycket hög livslängd Impaktor-bits

Bit-Checks kan ställas ut på

arbetsplatsen så att verktyget alltid

är klart att användas.

Särskilt motståndskraftig, även om

du använder extremt starka

skruvdragare, t.ex.

slagskruvdragare. Ökar

produktiviteten vid arbete med

skruvdragare.

Genom att utnyttja

materialegenskaperna i samband

med geometrier som är

skräddarsydda för de extrema

kraven och deras

tillverkningsprocesser, uppnår

Wera Impaktor-verktygen mycket

hög livslängd.

För extrema krav på

skruvningsverktyget. Genom att

utnyttja materialegenskaperna i

samband med geometrier som är

skräddarsydda för de extrema

kraven och deras

tillverkningsprocesser, uppnår

Wera Impaktor-verktygen mycket

hög livslängd. Som en extra

produktfördel har Impaktor-bitsen

en beläggning av små

diamantpartiklar. Dessa

diamantpartiklar reducerar de

höga Cam-Out-krafterna som kan

leda till att verktyget glider ut ur

skruven under arbetet.

Diamantpartiklarna biter sig fast i

skruven. Därmed fordras mindre

kontakttryck, vilket avsevärt

minskar ansträngningen vid

mekanisk skruvning.
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Torsionszon Impaktor-hållare med
ringmagnet

TriTorsion-system Verktygsväljare Take it easy

Med speciellt anpassad

torsionszon för att skydda

bitspetsen.

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.

Kombinationen av dubbla

torsionszoner i Impaktor-hållaren

och torsionszonen i Impaktor-

bitsen leder till det så kallade

TriTorsion-systemet.

Vid Take-it-Easy Bit-Check har

bitsen ett band med färg- (t.ex. röd

= Phillips) och storleksmärkning

för enkelt och snabbt val av rätt

bit.
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