
8000 A SB Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

   

GTIN: 4013288128034 Afmetingen: 152x35x35 mm

Onderdeelnr.: 05073260001 Gewicht: 147 g

Artikelnummer: 8000 A SB SiS Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-
code):

82041200

Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°

Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting

Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken

De Zyklop Speed biedt alle voordelen van 5 soorten ratels en is een echte sneldraaier

Ook als schroevendraaier te gebruiken

 

Zyklop ratel met 1/4" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk. De ratelkop

is vrij draaibaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken

met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs in zeer krappe of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15°

en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder het risico van het wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie

kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een reguliere schroevendraaier worden gebruikt. De rotatiemassaconstructie

versnelt het schroefproces. De rotatie-symmetrische opbouw van de Kraftform handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-

weer draaien. Dankzij de uitstekend aan de hand aangepaste vorm van de Kraftform handgreep worden verwondingen aan de hand

zoals blaren en schuurplekken voorkomen. De voor de handgreep toegepaste harde materialen maken snel ompakken mogelijk, zonder

dat de huid aan de handgreep blijft "vastplakken". De zachtere antislipzones zorgen voor een verliesvrije overbrenging van grote

krachten. Voor 1/4" vierkantdopsleutel en 1/4" adapters met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling.
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8000 A SB Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

Zyklop “6 in 1” Vrij draaibare ratelkop Echte sneldraaiers

De ongelooflijk snelle ratel Zyklop

Speed met vrij zwenkbare ratelkop

en 5 vaste standen

1. Fijntandratel 2. Scharnierratel 3.

Haakse ratel 4. Quick-release ratel

5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

De ratelkop kan vrij gedraaid

worden en kan door de aan beiden

kanten aangebrachte schuifknop in

elke positie vergrendeld worden.

Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of

moeilijk bereikbare inbouwsituaties

probleemloos en met veel vrije

ruimte voor uw hand. De vooraf

ingestelde vastzetpunten 0°, 15°,

90° naar links of rechts

garandeert veilig werken zonder

dat de positie van de ratelkop

verandert.

De Zyklop Speed-ratels zijn echte

sneldraaiers: De

vliegwielconstructie zorgt voor de

ongelofelijke versnelling van het

schroefproces. De Kraftform-Greep

en de vrijloophuls ondersteunen

een hoge werksnelheid, vooral

wanneer de ratel, door te weinig

weerstand, nog niet grijpt.

Omschakelbaar Kleine terughaalhoek Schroevendraaier Kogelvergrendeling

Alle Zyklop Speed-ratelsleutels

kunnen met behulp van het

kartelwiel in elke positie snel en

eenvoudig op rechts- of linksom

draaien worden omgeschakeld.

Geen omslachtige handelingen,

geen tijdverlies!

De vrij draaibare ratelkop met een

fijne vertanding (72 tanden) heeft

een kleine terughaalhoek van maar

5°. Deze terughaalhoek maakt

snel en nauwkeurig werken in alle

situaties mogelijk.

In de 0°-positie kunnen de

ratelsleutels als een normale

schroevendraaier worden gebruikt.

De kogelvergrendeling zorgt ervoor

dat de doppen en de toebehoren

tijdens het werken veilig vast

blijven zitten. Een korte druk op de

ontgrendelkop en het gereedschap

kan vanuit alle standen worden

verwisseld.
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De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

Inhoud pakket:

8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm
05003500001 1x    1/4" x 152 mm
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