
8000 B SB Zyklop Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning, 3/8" x 199 mm

Zyklop spärrskaft, 3/8"

  

EAN: 4013288128041 Size: 200x35x35 mm

Part number: 05073261001 Weight: 329 g

Article number: 8000 B SB SiS Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82041100

Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°

Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling

Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet

Zyklop Speed – kombinerar fördelarna med 5 olika spärrhandtag. En riktig snabbvridare

Kan också användas som en skruvmejsel

Zyklop-spärrskaft med 3/8"-fattning. På grund av den tätstegade tandningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°. Spärrhuvudet är

fritt svängbart och kan låsas i vilket läge som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket

trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan

att spärrhuvudet glider. I 0°-positionen kan spärrskaftet med adapter och bit användas som en vanlig skruvmejsel. Svängmassekonstruktionen gör

skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. Formen på

Kraftform-greppet, som är perfekt anpassat för handen, förebygger blåsor och valkar. De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb

hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter förlustfri överföring av stora krafter. För 3/8" fyrkant-

hylsmejselinsatser liksom 3/8" adaptrar med fyrkantsfattning, med kulspärr.
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8000 B SB Zyklop Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning, 3/8" x 199 mm

Zyklop spärrskaft, 3/8"

Set contents:

8000 B
05003550001 1 x 3/8" x 199 mm

Zyklop ”6 i 1” Fritt vridbar Snabbvridare

Otroligt snabba Zyklop Speed-

spärrhandtaget med svängbart

spärrhuvud och 5 definierade

fixeringar

1. Spärrhandtag, fintandat 2.

Kardanspärrhandtag 3.

Vinkelspärrhandtag 4.

Spärrhandtag med säkerhetslås 5.

Kraftspärrhandtag 6. Skruvmejsel

Spärrhuvudet är fritt svängbart och

kan låsas i vilken definierad

position som helst med skjutvredet

på båda sidorna. Problemfritt

arbete med stor rörelsefrihet tillåts

även i mycket trånga och

svårtillgängliga

installationssituationer. Den

definierade fixeringen vid 0°, 15°

och 90° åt vänster och höger

garanterar säkert arbete utan att

spärrhuvudet glider.

Zyklop Speed-spärrhandtag är

verkliga snabbvridare:

Svängmassekonstruktionen gör

skruvningsprocessen snabbare.

Den rotationssymmetriska

strukturen hos Kraftform-greppet

och frihjulshylsan möjliggör snabb

rotation. I synnerhet om

spärrhaken ännu inte griper på

grund av att spärrhandtagets

gänga löper för lätt.

Omkopplingsbar Kort returvinkel Skruvmejsel Kulspärr

Alla Zyklop Speed-spärrhandtag

tillåter snabbt och enkelt byte

mellan höger- och vänstergång via

det räfflade hjulet, oberoende av

position. Ingen komplicerad

hantering, ingen tidsförlust!

Den tätstegade omkopplingsbara

spärrmekanismen med 72 tänder

har en kort returvinkel på bara 5°.

Det tillåter snabbt och precist

arbete i alla monteringslägen.

I 0°-positionen kan spärrhandtaget

med adapter och bit användas

som en vanlig skruvmejsel.

Kulspärren håller hylsor och

tillbehör säkert och garanterar

säkerheten vid skruvning. En kort

tryckning på frigöringsknappen

räcker för växling i alla definierade

positioner.
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