Zestaw M7 - klucz udarowy +
klucz zapadkowy + zestaw do
pompowania
Kod produktu: Z3-M7

1 116,84 zł brutto

Zestaw M7 pompowania
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Zestaw zawiera:
1. Klucz udarowy M7 NC-4233 1/2" 1152 Nm o wartości 649,00 zł

Dane techniczne:
- Wrzeciono: 1/2"
- Obroty: 6 500 obr/min
- Max. moment: 1152 Nm
- Zakres roboczy: 271-678Nm
- Waga: 2,1 kg
- Zużycie powietrza: 119 l/min
- Długość całkowita: 246mm
- Głośność: 85 dB
Zalety:
- wyposażony w mechanizm Twin Hammer;
- wydajny moment obrotowy podczas pracy;
- niezawodność
- zastosowanie: przemysł automobilowy,przemysł, statki, motocykle, rolnictwo;
- klucz czterogwiazdkowy - MOC - przeznaczenie do prac pod dużym
obciążeniem.

2. Klucz zapadkowy M7 NE-432 1/2" 81 Nm o wartości 349,00 zł

Pneumatyczny klucz zapadkowy marki M7, model NE-432 to niewielkich
rozmiarów poręczne narzędzie o bardzo niskiej wadze, które idealnie nadaje się
od użytku w przemyśle motoryzacyjnym.

Dane techniczne:
-

Trzpień - wrzeciono: 1/2"
Moment maksymalny: 81 Nm
Prędkość obrotowa: 160 obr/min
Długość: 265 mm
Ciśnienie robocze: 6,3 bar
Waga: 1,22 kg
Zużycie powietrza: 113,28 l/min
Natężenie dźwięku: 89,8 dBA
Średnica przewodu: 10 mm

3. Zestaw do pompowania M7 SE-710 o wartości 169,00 zł
Pistolet służy do pompowania kół różnego rodzaju samochodów, motocykli i
innych urządzeń. Pistolet umożliwia również pomiar ciśnienia w kołach bez
podłączania sprężarki powietrza.

Dane techniczne:
- Zakres ciśnienia: 0-15 bar
- Błąd pomiaru,%: 10
- Długość węża, m: 1
- Średnica manometru, mm: 100
- Zacisk przyłączeniowy wentyla z zamkiem
- Zasilane sprężone powietrze
- Podłączenie zasilania Gwint wewnętrzny 1/4 "NPT
- Ciśnienie robocze bar: 6.3
- Zalecana średnica węża, mm: 10
- Wymiary opakowania, mm: 225 x 165 x 110
- Materiał: stal, guma, tworzywo sztuczne

- Waga, kg: 0,7
- Kraj pochodzenia: Tajwan

___________
Oferta obowiązuje do końca września 2020 lub do wyczerpania
zapasów!
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