
932/918/6 Skruetrækkersæt Kraftform Wera: Skruemejslen + rack, 6 dele

Kraftform Plus – Serie 900

  

EAN: 4013288018137 Size: 285x210x55 mm

Part number: 05018287001 Weight: 896 g

Article number: 932/918/6 Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82054000

Skruemejslen til at skrue, mejsle, stemme med

Med slagkappe og sekskant til fastnøgle til overførsel af større momenter

Med gennemgående sekskantklinge

Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Med opbevarings-rack til vægmontering

Wera skruemejsel til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer med. Med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde.

Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer overførsel af store momenter. Med gennemgående

sekskantklinge af kvalitets bit-materiale, hvorved der også ved hammerslag opnås tabsfri kraftoverførsel. Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod

klingens splintring eller brud. Med integreret slagkappe til forøgelse af levetiden og reduktion af splintringsfaren. Via den integrerede sekskant kan

der med gaffel- eller ringnøgler overføres større momenter. Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer spidsen en lang

levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision. Med sekskantet rullesikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.
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Kraftform Plus – Serie 900

Set contents:

918 SPZ
05017050001 1 x PZ 1 x 80 mm

05017052001 1 x PZ 2 x 100 mm

932 A
05018260001

1)

1 x 0,6 x 3,5 x 80 mm

05018262001 1 x 0,8 x 4,5 x 90 mm

05018264001 1 x 1 x 5,5 x 100 mm

05018266001 1 x 1,2 x 7 x 125 mm

1) Uden gennemgående

klinge, slagkappe og

sekskant til fastnøgle

 

Med integreret slagkappe Med gennemgående klinge Integrerede sekskant

Skruetrækkere misbruges tit som

mejsler. Det er farligt.

Skruemejslen er løsningen, hvis du

ikke kun vil skrue. Til at skrue,

mejsle, stemme og løsne

fastsiddende skruer. Wera

skruemejsel: Skruetrækkeren, når

det går hårdt til!

Med integreret slagkappe til

forlængelse af levetiden og

nedsættelse af splintringsfaren.

Alligevel gælder det principielt:

Bær beskyttelsesbriller!

Med gennemgående

sekskantsklinge af bits-materiale

af høj kvalitet – derved

kraftoverførsel uden tab også ved

hammerslag. Det hårde og

slidstærke forædlede materiale

forhindrer splintring eller brud på

klingen.

Via den integrerede sekskant til

fastnøgler kan større momenter

overføres med gaffel- eller

ringnøgler.
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Wera Black Point spidsen Kraftform Tilpassede form Rullestop

Wera Black Point spidsen samt en

omfattende hærdningsproces

garanterer lang brugstid for

spidsen, forøget

korrosionsbeskyttelse og eksakt

pasform.

Grundtanken til Kraftform-grebets

urform – hånden skal bestemme

grebets form – har vist sig at være

rigtig til i dag. Allerede i 60'erne

udviklede Wera sammen med det

på verdensplan anerkendte

Fraunhofer-Institut für

Arbeitswirtschaft und Organisation

et skruetrækkergreb, som i formen

er tilpasset den menneskelige

hånd. Efter et langt

udviklingsarbejde blev Wera

Kraftform-grebet introduceret på

markedet i 1968. Indtil i dag er det

blevet optimeret via nye

teknologier, men det har imidlertid

beholdt sin gennemprøvede form,

for den menneskelige hånd har

ikke ændret sig siden da.

Via Kraftform-grebets fremragende

hånden tilpassede form undgås

kvæstelser af hånden så som

vabler og hård hud.

Det sekskantede rullestop

forhindrer det irriterende rullen

væk på arbejdsstedet. Dermed er

det slut med at lede efter værktøj,

der er faldet ned.
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