
887/4 SB Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet, 1/4" x 57 mm

Rapidaptor-bitshållare

  

EAN: 4013288105790 Size: 165x60x23 mm

Part number: 05073511001 Weight: 49 g

Article number: 887/4 RR SB SiS Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

84661038

Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte

Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet för bits med 1/4" sexkantsfattning

Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte

Med ringmagnet och stopphylsa för säker kvarhållning av skruven på hållaren

1/4" sexkantsfattning

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Den flytande lagrade magnetiska

hylsan med fri rörelse håller även långa och tunga skruvar i ett säkert grepp. Rapidaptor gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan.

Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. 1/4" sexkant, för skruvdragare med

fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.
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887/4 SB Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet, 1/4" x 57 mm

Rapidaptor-bitshållare

Set contents:

887/4 RR
05052490001 1 x 1/4" x 57 mm

Ringmagnet Rapidaptor Rapidaptor med ringmagnet Rapidaptor-hållare Rapid-spin

Speciellt utförande med

ringmagnet för stora och tunga

skruvar.

Den flytande lagrade

magnethylsan håller även stora

och tunga skruvar i ett järngrepp:

Detta möjliggör mycket snabb

ansättning. Det farliga och ibland

smärtsamma momentet att hålla i

skruven när den ska fästas behövs

inte längre. Perfekt även för arbete

över huvudhöjd.

Blixtsnabbt bitsbyte utan

hjälpverktyg. Enhandsmanövrering.

Med fritt roterande hylsa för enkel

styrning av skruvdragaren. Även i

BiTorsion-utförande.

Den fritt roterande manöverhylsan

gör det möjligt att styra elektriska

skruvdragare med stor precision.

Detta gör det enklare att föra in

verktyget i skruven och det

förebygger glidning. Passar även

som en kort förlängning för

1/4"-tillämpningar, t.ex. i

kombination med Wera Zyklop-

spärrhandtag.

Single-hand

Alla funktioner i Rapidaptors

snabbfäste, som att sätta i eller ta

ut bits, kan utföras med en hand.

Det är snabbare, mer ekonomiskt

och mer ergonomiskt. Inget

onödigt handgrepp.
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