Profesionální nářadí pro servisní
mechaniky
Ve spolupráci s německo- americkým výrobcem nářadí –
firmou IRWIN - jsme pro vás připravili nabídku profesionálního nářadí. Toto nářadí je
určeno pro profesionální použití a od běžně dostupného nářadí se liší v následujících bodech:
- Ekonometricky tvarovaná rukojetˇ
- Specielně kalené a broušené ostří
- Použití specielního materiálu, takže nedochází k omačkání čelistí u kleští
- Vrtáky jsou vyráběny specielně pro akumulátorové vrtačky
Všechny typy kleští mají izolované
rukojeti VISE-Grip. Tyto rukojeti mají
atest německý atest TÜV a zaručují
bezpečnou práci při napětí 1000V. Na
každých kleštích je vytištěno číslo atestu.
Kleště kombinované
velikost 160mm, izolované rukojeti
VISE-Grip. Specielní ostří pro štípání
silných vodičů.
Kleště štípací
Velikost 160mm, izolované rukojeti
VISE-Grip. Specielní ostří přestřihne
bez poškození ocelovou strunu o průměru
2,5mm.
Kleště s dlouhými čelistmi
Velikost 160 mm izolované rukojeti VISE-Grip. Specielně tvarované čelisti umožňují práci
v elektrických rozvaděčích osazených moderními,úzkými sběrnicemi.

Kleště SIKO
Velikost kleští 250mm, izolované rukojeti VISE-Grip. Kleště jsou kované, což zaručuje
jejich tuhost. Patentovaný systém tvaru čelistí umožňuje bezproblémové uchycení plechů,
čtvercových, kruhových a šestihranných tvarů. Kleště jsou opatřeny dvojnásobným počtem
drážek, čímž je zaručena optimální rozevření rukojetí a uchopení rukou.

Klíč švédský
Velikost 200mm, rozevření 28mm
Velikost 300mm, rozevření 38mm
Švédský klíč - s kovanými čelistmi a ergonomickou rukojetí VISE-Grip. Rovnoběžné, hladké
čelisti napomáhají bezpečnému sevření předmětu a nezpůsobují poškrábání povrchu uchycené
součásti.

Odlamovací nůž Pro Touch
Profesionální, velmi odolný nůž s utahovacím šroubem na nosu. Tento šroub umožňuje
dokonalé vedení a upevnění břitu nože. Odolné tělo nože z hliníkové slitiny a nerezová vodící
lišta zaručují dlouhou životnost nože. Bi-metalová čepel má břit vyrobený z rychlořezné
oceli, který je elektronickým paprskem přivařen k pružinové oceli, ze které je vyrobeno tělo
čepele. Tato konstrukce zaručuje dobré řezání i při prohnuté čepeli.
Poznámka: Tyto čepele nepoužívejte do řezacích nožů z plastu, které čepel při zatlačení
prořízne.

Sada vrtáků HSS-Titan- 5 ks
Základní sada vrtáků do kovů HSS-Titan je určena montážní práce, kdy je vrták upevněn
v akumulátorové vrtačce. Vrcholový úhel 135° zaručuje dokonalé vystředění a vedení vrtáku
při ručním vrtání. Povrch vrtáků je opatřen titanovou vrstvou, která snižuje výrazně tření a
rychlost vrtáku je vyšší asi o 40%, než u klasického vrtáku bez titanové vrstvy. Při vrtání
akumulátorovou vrtačkou se prodlužuje doba mezi dvěma nabitími akumulátoru až o 30%.

Sada vrtáků HSS-Titan- 15 ks
Kompletní sada vrtáků do kovů HSS-Titan je určena montážní práce, kdy je vrták upevněn
v akumulátorové vrtačce. Vrcholový úhel 135° zaručuje dokonalé vystředění a vedení vrtáku
při ručním vrtání. Povrch vrtáků je opatřen titanovou vrstvou, která snižuje výrazně tření a
rychlost vrtáku je vyšší asi o 40%, než u klasického vrtáku bez titanové vrstvy. Při vrtání
akumulátorovou vrtačkou se prodlužuje doba mezi dvěma nabitími akumulátoru až o 30%.
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Nůž odlamovací Pro Touch
Břit náhradní ProTouch-bimetal,5 ks
Klíč švédský,28/200mm, ProTouch,
Klíč švédský 38/300mm,ProTouch,
Kleště štípací VDE150mm/6"
Kleště kombinované VDE150mm/6"
Kleště s dlouh.čelistmi VDE150mm/6"
Kleště SIKO GV 10, 10"/240mm
Sada vrtáku HSS-Titan 5ks
Sada vrtáků HSS-Titan,15ks

