Náradie a príslušenstvo pre oká a spojovače

KONEX ELEKTRO spol. s r.o.
Dopravná 1
040 13 Košice

Akumulátorový rázový uťahovák IT-1000-033
Ergonomické akumulátorové rázové uťahovacie náradie pre
montáž spojovačov a káblových ôk s odtrhávacími hlavami skrutiek.
Funkcia:
•
Rýchla a jednoduchá montáž
•
Nie je potrebný pomocný nástroj
•
Pre skrutky s odtrhovacou hlavou do 200 Nm
•
Výkonná batéria, na jedno nabitie je možné inštalovať napr.
20 ks 4-skrutkových spojovačov
•
Nástavce pre všetky štandardné skrutkové spojovače a oká
Vlastnosti:
•
Moderný tvar
•
Kompaktná konštrukcia
•
Nízka hmotnosť
•
Odolnosť proti preťaženiu, dokonalý chladiaci systém s
výmennými uhlíkmi
•
Efektívny úderový mechanizmus
•
Elektronické nastavenie rýchlosti otáčok a úderov
•
Možnosť zmeny smeru otáčok (P/L)
•
Elektrická brzda
•
Systém tlmenia vibrácii
•
Vysoká odolnosť proti poškodeniu
•
Mäkko obložená rukoväť pre väčšie pohodlie s proti sklzovým
povrchom
•
Úchytka so svietidlom
•
Telo prevodu obložené elastomérom pre ochranu
montovaných spojovačov alebo káblových ôk
•
Nový praktický kufrík
Technické údaje:
•
Max. uťahovací moment 220 (Nm)
•
Otáčky naprázdno
0-2300 (1/min.)
•
Upínací rozmer štvorhran 1/2“
•
Počet úderov
0-3000 (1/min.)
•
Napätie akumulátora
14,4 V
•
Celková dĺžka
167 (mm)
•
Hmotnosť
1,8 (kg)
•
Hlučnosť
72 (dB)

IT-1000-033
Obsah balenia:
•
1x kufrík
•
1x rázový uťahovák IT-1000-033
•
2x akumulátor LI-ION 14,4 V/ 3,0 Ah
•
1x nabíjačka UC 18 YRL
•
8x šesťhranné 1/2"nástavce: 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 27
•
4x imbusové nástavce:H5x65, H6x38, H6x65, H8x65
•
1x šesťhranný adaptér 1/2" na 1/4"
•
1x návod na použitie
•
1x zoznam obsahu súpravy

Objednávacie číslo

Popis

IT-1000-033
Rázový uťahovák pre doťahovanie skrutiek s odtrhov. hlavou spojovačov a káblových ôk
IT-1000-033-BAT-LI-ION Náhradný akumulátor
IT-1000-033-CGRG-220V Náhradná nabíjačka
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Montážny nástroj IT 1000-19
Pomocný nástroj pre pridržanie spojovačov alebo káblových ôk
s odtrhávacími hlavami skrutiek
Funkcia:
• Pomocný nástroj pre skrutkové spojovače
a káblové oká s odtrhávacími hlavami skrutiek.
• Dĺžka nástroja: 205 mm
• Rozsah priemerov: 15 – 60 mm

Objednávacie číslo
IT-1000-019

Popis
Pomocný nástroj pre skrutkové spojovače a oká

Výplňová hmota EPPA-048-Clay-Pack
Funkcia:
• Výplňová hmota pre priestor odtrhnutých hláv skrutiek spojovačov a ôk.
• Obsah balenia 30 ± 5 g

Objednávacie číslo
EPPA-048-Clay-Pack

Popis
Výplňová hmota pre priestor odtrhnutých hláv skrutiek spojovačov a ôk

Objednávací názov

Kód výrobku

(Min. obj. množstvo)

IT-1000-033

CU1692N001

1

Cena EUR/ks
794,00

IT-1000-033-BAT-LI-ION

CH7652-000

1

220,15

IT-1000-033-CGRG-220V

CH7653-000

1

120,60

IT-1000-019

541259N001

1

53,13

EPPA-048-CLAY PACK(S10)

CS1685-000

10

11,67
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