6000 Joker U-ringspärrnyckel, 8 x 144 mm
U-ringspärrnyckel

EAN:

4013288167309

Size:

220x50x22 mm

Part number:

05073268001

Weight:

72 g

Article number:

6000 Joker

Country of origin:

CZ

Customs tariff
number:

82041100

Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
Ändanslaget hindrar glidning
Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
Ändvinkel på bara 30°
Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
Högkvalitativ, metrisk U-ringspärrnyckel från Wera: Allt som en skruvmejsel måste kunna. Och mycket mer. Snabbare, bättre, snyggare. En riktig
joker i leken. Den nya generationen U-ringspärrnycklar. För sexkantsskruvar och -muttrar. Med hållarfunktion i form av en metallplatta i U-delen,
vilket minskar risken att man tappar skruvar och muttrar. Den utbytbara metallplattan i U-nyckeln har extra hårda tänder som säkrar skruvar och
muttrar och minskar risken för glidning. Det integrerade ändanslaget hindrar att skruvskallen glider nedåt och gör det möjligt att överföra stora
moment. Dubbelsexkant-geometrin säkerställer en formlåsande anslutning till skruv eller mutter och minskar därigenom risken för glidning.
Returvinkeln på bara 30° på U-sidan gör att man inte behöver vrida nyckeln lika ofta. Spärrmekanismen på ringsidan med mycket fin tandning (80
tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen. Den speciella smidda geometrin säkerställer hög momentöverföring och hög böjstyvhet. Tillverkad
av högpresterande krom-molybdenstål med nickelkrombeläggning för bästa korrosionsskydd. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt
storlekar.
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6000 Joker U-ringspärrnyckel, 8 x 144 mm
U-ringspärrnyckel

U-nyckel Joker

Hållarfunktion

Ändanslag

Joker löser skruvningsuppgifter
snabbt och precist i nästan alla
tänkbara
situationer.
Spärrmekanismen på ringsidan
med ovanligt tät stegning (80
tänder) ger hög flexibilitet även i
trånga utrymmen.

När vi började ta itu med U-nycklar
frågade vi oss själva: Varför måste
man alltid vrida U-nyckeln, varför
är den krökt alls, varför tappar
man ständigt skruvar, varför glider
nyckeln av och skadar fingrarna?
Nytänkandet kring U-nyckeln har
lett till en sann joker, som fungerar
när inget annat fungerar.

Med Jokerns hållarfunktion kan du
styra muttrar och skruvar direkt
och säkert till platsen där de ska
sitta. Sedan är det bara att gänga
på, snabbt och säkert. Ingen risk
att tappa skruven eller muttern.
Inget tidsödande letande längre.

Sätta på nyckeln om och om igen,
ständig efterjustering, dosera
kraften för att undvika skaderisk?
Det är historia. Idag minskar Joker
med sitt ändanslag risken att
nyckeln
glider
ner
från
skruvskallen. Det gör arbetet
mycket lättare. Och: när man
skruvar kan mycket mer kraft
appliceras.

Dubbelsexkant-geometri

Kort returvinkel

Tätstegat spärrhandtag

Wera verktygsväljare Take it
easy

Jokerns smarta dubbelsexkantsgeometri skapar en formlåsande
kontakt med skruven eller muttern
– den sitter där den sitter. Och
den
utbytbara,
härdade
metallplattan i Jokerns öppning
biter sig fast i skruven med
extremt hårda spetsar. Båda
minskar risken för att glida även
vid stora moment.

I stället för 60° får Joker nu en
returvinkel
på
30°
med
dubbelsexkants-geometri.
Med
denna vinkel och med det raka
huvudet
gör
Joker
nu
nyckelvändning överflödig. Använd
Joker för att lossa, låsa och dra åt
skruvar och muttrar i situationer
där traditionella verktyg inte räcker
till. Joker är smartare. Och gör ett
enastående bra jobb i alla lägen.

Spärrmekanismen på ringsidan
med ovanligt tät stegning (80
tänder) ger hög flexibilitet även i
trånga utrymmen.

Verktygsväljare Take it easy med
färgkodning enligt storlek – för
enkelt och snabbt val av rätt
verktyg. Storleksguide vid verktyg
för
insexskruvar
(vinkelskruvmejsel,
Zyklopbitshylsor), sexkantsskruvar och
-muttrar (Joker U-nyckel, Zyklophylsor och Zyklop-hylsor med
hållarfunktion) och TORX® skruvar
(vinkelskruvmejsel,
Zyklopbitshylsor).

Web link
https://products.wera.de/se/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker.html
Wera - 6000 Joker
05073268001 - 4013288167309

Wera Werkzeuge GmbH

09.10.2020 - 2 / 3

Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6000 Joker U-ringspärrnyckel, 8 x 144 mm
U-ringspärrnyckel

Further versions in this product family:
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05073268001

leuchtpink

8

144

20

5.5

18

7

05073270001

leuchtgelb

10

159

22

5.5

21

7.2

05073271001

cyan

11

165

25

6.3

22

7.5

05073272001

schwarz

12

170.7

26.3

6.6

25

8.5

05073273001

tuerkis

13

177

27.3

7

25

8.6

05073274001

pink

14

188

29.3

7.5

28

9.2

05073275001

weiss

15

200

32.3

7.8

28.5

9.2

05073276001

violett

16

212

35

8.2

32.7

10.5

05073277001

rot

17

224

37.2

8.5

32.7

10.5

05073278001

leuchtgruen

18

235

39

9

33.8

11

05073279001

blau

19

246

42

9.5

34.8

11
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