
950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad, 9 delar

Vinkelskruvmejsel för insexskruvar

  

EAN: 4013288030160 Size: 245x95x25 mm

Part number: 05073391001 Weight: 480 g

Article number: 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82054000

Vinkelskruvmejselsats för insexskruvar

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

Bra korrosionsskydd genom förkromning

Alla vinkelskruvmejslar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta

Slitstarkt clip-material för ökad livslängd

Högkvalitativ vinkelskruvmejselsats för insexskruvar i praktiskt clip av förslitningsfritt material. Håller vinkelskruvmejslarna säkert och lättåtkomliga.

Vinkelskruvmejsel med Hex-Plus-profil: Ger större anliggningsyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och

därmed även risken att skada skruvskallen. Kulan på den långa skänkeln gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen. Det noggrant

förkromad utförande ger utmärkt korrosionsskydd. Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på vinkelskruvmejslarna för snabb

åtkomst.
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950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad, 9 delar

Vinkelskruvmejsel för insexskruvar

Set contents:

950 PKL
05022050001

1)

1 x 1.5 x 90 mm

05022052001 1 x 2 x 100 mm

05022054001 1 x 2.5 x 112 mm

05022056001 1 x 3 x 126 mm

05022058001 1 x 4 x 140 mm

05022060001 1 x 5 x 160 mm

05022062001 1 x 6 x 180 mm

05022064001 1 x 8 x 200 mm

05022066001 1 x 10 x 219 mm

1) Konventionell

sexkantsprofil

 

Vinkelskruvmejsel Hex-Plus Kulhuvud Storleksmärkning

Vi har helt enkelt ifrågasatt den

klassiska vinkelskruvmejslarna,

eftersom de tenderar att skada

skruvskallarna. Resultatet är att

skruvarna inte kan hanteras och

verktygen släpper. Weras Hex-Plus-

verktyg har större anliggningsytor i

skruvskallen.

Spänningskoncentrationen och

därmed skruvens deformation

minskar. Samtidigt kan upp till 20

% högre moment överföras.

Insexskruvar har problemet att

hålen snabbt slits ut. Orsaken är

att bitsens vassa kanter sliter på

skruvskallens inre ytor. Den

gradvisa slitageprocessen gör att

hålet blir runt. Weras Hex-Plus-

verktyg har större anliggningsytor i

skruvskallen.

Spänningskoncentrationen och

därmed skruvens deformation

minskar. Samtidigt kan upp till 20

% högre moment överföras. Bra

att veta: Hex-Plus-verktygen

passar i alla vanliga insexskruvar!

På grund av den sfäriska

fattningsprofilen går det att luta

verktygsaxeln gentemot

skruvaxeln, så att man kan skruva

"runt hörnet".

Alla vinkelskruvmejslar har

storleksmärkning som gör dem

lätta att hitta. Take it easy-

vinkelskruvmejslar har dessutom

en färgkodning.
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950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad, 9 delar
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Ytskydd Säker fasthållning, lätta att ta ut

Förkromade vinkelskruvmejsel för

bästa ytskydd och hög livslängd.

Det förslitningsfria materialet i

clipet garanterar att

vinkelskruvmejseln hålls fast och

samtidigt är lätt att ta loss.
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