
817 VDE Kraftform-ruuvitalttakahva, 9 x 102 mm

Kraftform Kompakt VDE

  

EAN: 4013288104359 Mitat: 102x33x33 mm

Osanro: 05003990001 Paino: 66 g

Tuotenro: 817 VDE Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82054000

Kraftform Kompakt VDE Kraftform -ruuvitalttakahva

Yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille

Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin

voimansiirron

Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois

Laadukas VDE-kahva yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille. Järjestelmä, johon kuuluu kahva ja vaihdettavat terät, mahdollistaa terien salamannopean

vaihtamisen ja siten monipuolisen käytön. Kraftform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien

syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin

voimansiirron.
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817 VDE Kraftform-ruuvitalttakahva, 9 x 102 mm

Kraftform Kompakt VDE

Yksittäin testattu Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä Monikomponenttikahva

Miksi työpaikalta puuttuu usein

juuri se oikea työkalu? Syy: liian

monta työkalua ja liian raskaat

työkalulaukut tekevät mukaan

ottamisesta hankalaa. Meille oli

selvää, että meidän oli kehitettävä

työkalu, joka soveltuu

mahdollisimman moniin

käyttökohteisiin ja joka voidaan

helposti ottaa myös mukaan.

Ratkaisumme: Kraftform Kompakt

-työkalut. Kahva, jossa voidaan

käyttää eri profiileilla varustettuja

teriä ja kärkiä. Kompaktisti ja hyvin

suojatusti pakattu kevyeen ja

vankkaan tekstiililaukkuun – ja

lisäksi VDE-testattu.

Testattu yksittäin 10000V:ssa

standardin IEC60900 mukaan,

mikä takaa turvallisen työskentelyn

sallitun jännitteen ollessa

korkeintaan 1000V.

Yksinomaan Weran VDE-

vaihtoterille

Wera tuottaa Kraftform-kahvan

useista materiaaleista, joilla on

erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä

käytetään kestävää muovia, joka

pitää terän varmasti paikoillaan

myös korkeassa kuormituksessa.

Värillisissä kosketusalueissa

käytetään pehmeää materiaalia.

Materiaalilla on suuri kitkavastus ja

mahdollistaa suurien voimien

siirtämisen. Punaiset alueet, joissa

on kova pinta, estävät käden

liimautumisen kahvaan. Otetta on

helppo vaihtaa nopeasti.
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817 VDE Kraftform-ruuvitalttakahva, 9 x 102 mm

Kraftform Kompakt VDE

Kraftform

Kraftform-kahvan muodon

alkuperäinen idea – käden on

annettava kahvan muoto – on

osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti

jo 1960-luvulla

maailmanlaajuisesti tunnustetun

Fraunhofer-instituutin kanssa

ruuvitaltan, joka on sovitettu

ihmisen käden muotoon. Pitkän

kehitystyön jälkeen Weran

Kraftform-kahva tuotiin

markkinoille 1968. Sitä on sen

jälkeen optimoitu uusilla

tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt

hyväksi havaitun muotonsa, koska

ihmisen käsi ei ole muuttunut sen

jälkeen.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

mm mm

05003990001 9 102
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