
Kraftform Kompakt 22 med taske, 7 dele

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

  

EAN: 4013288098924 Size: 170x80x55 mm

Part number: 05051023001 Weight: 272 g

Article number: KK 22 Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82079030

Kraftform håndgreb med bajonetklinge og Rapidaptor hurtigskift

Kraftform greb med rullesikring, flerkomponent og integreret magasin

Bajonetklinge, der kan nedsænkes i grebet

Med hårde og slidstærke bits, til universel brug

I robust taske

Wera Kompaktværktøj muliggør samtidig brug af de to skrueformer "hånd" eller "maskine". Greb -udskiftningsklingesystemet i kompakt form med

forskellige klingespidser på minmal plads gør brugeren mobil og fleksibel. Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO

1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173) og Wera tilslutnings-serie 1 og 4. Med forbindelsesdel, bajonet, Rapidaptor-teknologi. Kraftform-greb med

rullesikring, flerkomponent til særlig ergonomisk skruning. Integreret magasin til opbevaring af bits. Den i grebet nedsænkelige bajonetklinge med

hurtigskift tillader hurtig manuel betjening også i pladsmæssigt snævre arbejdsrammer, når klingen er skubbet ind. Ved simpel aktivering af

låsebøsningen kan klingen føres ud igen. Bajonetholderen kan nu bruges som en fuldgyldig skruetrækker. Bajonetklingen kan tages ud og bruges

som maskinadapter, samt føres tilbage i udgangsstillingen. Med praktisk bæltetaske.
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Kraftform Kompakt 22 med taske, 7 dele

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

Set contents:

889/4 R
05052504001 1 x 1/4" x 100 mm

855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm

05072082001 2 x PZ 2 x 25 mm

867/1 TORX®
05066486001 1 x TX 15 x 25 mm

05066487001 1 x TX 20 x 25 mm

05066488001 1 x TX 25 x 25 mm

 K70
11990176 1 x 70 x 50 mm

Teleskopklinge, integreret bits-
magasin, Rapidaptor-teknologi

Til manuel og maskinel
skruning

Greb/udskiftningsklinge-
systemet

Hvorfor har man egentlig så tit ikke

det rigtige stykke værktøj ved

hånden? Grunden: For mange

stykker værktøj og for tunge

værktøjstasker gør det tit

irriterende at medbringe. For os

var det en klar sag at designe et

stykke værktøj til flest mulige

anvendelsesformål, som uden

problemer også kan tages med til

diverse arbejdssteder. Vores

løsning: Kraftform Kompakt

værktøj. Et håndgreb, i hvilket der

kan indsættes klinger med

forskellige profiler. Kompakt og

godt beskyttet gemt i lette og

robuste tekstil- og plastbokse.

Sættene i serien Kraftform

Kompakt 20 har noget at byde på:

I grebet nedsænkelig

teleskopklinge (der også kan tages

ud og benyttes som bit-holder i

skruemaskinen) og integreret bits-

magasin. Med Rapidaptor-

teknikken er der garanti for

lynhurtig bit-skift samt en god

føring via friløbsbøsningen ved

maskindrift.

Sættene er udstyret med Kraftform-

greb, hurtigskiftsholder og bits til

manuel og maskinel skruning.

Greb/udskiftningsklinge-systemet

tillader lynhurtig udskiftning af den

påkrævede klinge og dermed

mangfoldige

anvendelsesmuligheder.
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Kraftform Kompakt 22 med taske, 7 dele

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

Teleskopklinge I Teleskopklinge II Teleskopklinge III Kraftform Kompakt

Den i grebet nedsænkelige

teleskopklinge med hurtigskift

tillader hurtig manuel betjening

også under pladsmæssigt snævre

arbejdsforhold, når klingen er

skubbet ind. Ved enkel aktivering

af låsebøsningen kan klingen

køres du

Teleskopholderen kan nu

anvendes som en fuldgyldig

skruetrækker. Ved gentagen

kraftigere aktivering af bøsningen

udløses løsemekanismen ved en

tydelige hør- og mærkbar

overvinden af låsemodstanden.

Teleskopklingen kan tages ud og

anvendes som maskinadapter,

samt føres tilbage til

udgangsstillingen.

Hvorfor har man egentlig så tit ikke

det rigtige stykke værktøj ved

hånden? Grunden: For mange

stykker værktøj og for tunge

værktøjstasker gør det tit

irriterende at medbringe. For os

var det en klar sag at designe et

stykke værktøj til flest mulige

anvendelsesformål, som uden

problemer også kan tages med til

diverse arbejdssteder. Vores

løsning: Kraftform Kompakt

værktøj. Et håndgreb, i hvilket der

kan indsættes klinger med

forskellige profiler. Kompakt og

godt beskyttet gemt i lette og

robuste tekstil- og plastbokse.
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