Wiązarka akumulatorowa do
zbrojeń TJEP Ultra Grip 3G
40mm
Kod produktu: 115102

6 686,72 zł brutto

Wiązarka akumulatorowa do zbrojeń TJEP Ultra Grip 3G 40mm

Wiązarka akumulatorowa do zbrojeń TJEP Ultra Grip 3G 40 jest efektywnym
zamiennikiem dla ręcznego wiązania drutów zbrojeniowych, które zwykle jest
monotonnym, stresującym jak i długotrwałym zajęciem. Ergonomiczna w
użytkowaniu wiązarka TJEP po pierwsze poprawia warunki pracy, a po drugie jest
rozwiązaniem ekonomicznym oraz niezawodnym, które zdecydowanie zwiększa
efektywność wykonywanej pracy. Seria TJEP Ultra Grip zastępuje serię wiązarek
TJEP XP. Różni się nowo opracowanym nosem i uchwytem, który zapewnia
optymalny dostęp do miejsca, wymagającego związania, wyposażona jest też w
silniejsze baterie Li-ion o mocy 18V 4Ah, pozwalające na dłuższą pracę z
narzędziem.

Teraz przy zakupie modelu TJEP Ultra Grip 3G 40mm dostajesz 40 rolek
drutu GRATIS !!!!

Dane techniczne:
- grubość wiązanego elementu: 12-40 mm
- liczba wiązań na jednym ładowaniu akumulatora: +4500 (przy potrójnym
splocie)
- wymiary: 297 x 109 x 300 mm
- waga: 2,6 kg
- szybkość jednego wiązania: 0,7 s

- ilość wiązań na rolkę drutu: 120 - 160

Wiązarka w zestawie z 2 bateriami litowo - jonowymi, ładowarką oraz 2 rolkami
drutu w wytrzymałej plastikowej walizce. Wiązarka jest objęta pełną roczną
gwarancją.
Zalety:
- regulacja naprężenia - aż 10 poziomów
- długowieczny silnik bezszczotkowy, umożliwiający szybsze i wydajniejsze
wiązanie w 0,6 do 0,8 s.
- 120-160 wiązań na rolkę drutu
- ok. 4000 - 5000 wiązań na ładowanie baterii
- ergonomiczna, zoptymalizowana konstrukcja pozwala na wygodną obsługę
urządzenia jedną ręką, ułatwiając dostęp do elementów wiązanych, zapewniając
tym samym dłuższą żywotność urządzenia
- do 5-razy szybsze wiązanie porównując z wiązaniem ręcznym
- możliwość szybszego ustawienia 2 lub 3 splotów a także mocy wiązania
- mocne i sztywne wiązania
- bardzo łatwa wymiana rolki drutu
- niezmienna jakość wiązań
- szybki zwrot kosztów inwestycji
- dostarczana z dwoma bateriami Li-ion, ładowarką i dwoma rolkami drutu w
solidnej plastikowej walizce
- na galwanizowany drut TJEP ULTRA GRIP

Zastosowanie:
- do wiązania prętów zbrojeniowych, rur, ogrzewania podłogowego
- do wzmacniania paneli betonowych, podłóg, ścian
- do mocowania elementów ogrzewania podłogowego, rur osłonowych
Co wyróżnia TJEP na tle konkurencji?
- najnowszy model w takiej wersji występuje tylko jako TJEP
- mocniejsze wiązanie ze względu na użycie twardszego drutu
- nowe oprogramowanie, podnoszące moc silników i pozwalające na mocniejsze
dociąganie splotu
- zmodyfikowany układ hamulca z mechanicznego na elektromagnetyczny
- dziesięciostopniowa regulacja naciągu
- elektroniczne przełączanie ze splotu potrójnego na podwójny – eliminuje
możliwość mechanicznego uszkodzenia przełącznika
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