
6004 Joker S självinställande U-nyckel, 10-13 x 154 mm

Verktyg för cyklar och elcyklar

  

EAN: 4013288211729 Size: 180x50x27 mm

Part number: 05020100001 Weight: 132 g

Article number: 6004 Joker S Country of origin: CZ

Customs tariff
number:

82041100

Joker 6004 ersätter alla skruvnycklar i det angivna dimensionsområdet (metriska mått och tummått)

Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar

Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador

Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag, genom mekanisk spärrfunktion

Returvinkel på bara 30° genom ansättning via de triangelformade greppurtagen i käftarna

Många användare vill ha ett universalskruvningsverktyg med bredast möjliga användningsområde. Ett enda verktyg för flera metriska mått och

tummått vore det ideala. Det skulle anpassa sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppa säkert, inte skada något och tillåta hög

arbetshastighet. Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera U-nyckeldimensioner. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget

sätts på sexkantsmuttern eller -skruven. Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket

avsevärt minskar risken för glidning och skador. Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag. Tack vare de

triangelformade greppurtagen i käftarna tillåts en returvinkel på bara 30° Enskaftskonstruktionen, i kombination med spärrfunktionen och de

triangelformade greppurtagen i käftarna, gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen. Den inställbara Joker 6004 är det universella

skruvningsverktyget. Självjusterande. Gripande. Spärrande.
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6004 Joker S självinställande U-nyckel, 10-13 x 154 mm

Verktyg för cyklar och elcyklar

Automatisk och steglöst
självinställande

Skruvskonande Spärrmekanism för snabbt
arbete

Kort returvinkel

Joker U-nyckel 6004 ersätter alla

U-nycklar i det specificerade

dimensionsintervallet på grund av

de automatiskt steglöst parallellt

styrda backarna. Den önskade

dimensionen ställer in sig

automatiskt när verktyget sätts an

mot sexkantsmuttern eller

-skruven.

De parallellt styrda släta backarna

på Joker 6004 ger effektivt yttryck

och förhindrar därmed att muttern

eller skruvskallen skadas, vilket

kan ske vid överföring av kraft via

sexkantens hörn.

Spärrfunktionen garanterar snabb

och konsekvent skruvning utan

behov av omtag.

De triangelformade greppurtagen i

käftarna ger en returvinkel på bara

30°.

Praktiskt upphängningshål

Upphängningshålet gör att Joker

kan placeras prydligt på

verkstadsväggen.

Further versions in this product family:

mm mm mm

05020100001 10-13 7/16“-1/2“ 154 10

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Web link
https://products.wera.de/se/joker_6004_joker_self-setting_adjustable_spanner_6004_joker_s.html

Wera - 6004 Joker S
05020100001 - 4013288211729

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     15.05.2020 - 2 / 2

http://www.tcpdf.org

