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Bezpłatna wysyłka 
dla 70 000 artykułów
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• Odprowadzanie zużytego powietrza 
do dołu przez uchwyt

• Niski poziom drgań i łatwa obsługa
• Innowacyjny 8-łopatkowy silnik 

pneumatyczny o 25% większej mocy 
uderzeniowej zapewnia maksymalny 
moment obrotowy

Wersja: dwustopniowy (obracający 

Made in Germany

• Ekstremalnie większa wydajność niż 
w grzechotkach o porównywalnych 
wymiarach

• Funkcja zatrzymywania dźwigni 
przełącznika zapewnia ochronę przed 
niezamierzonym przełączeniem

• Zwiększenie żywotności dzięki 
zastosowaniu najnowocześniejszych 

6 | Mini-wkrętaki 
grzechotkowe
• Całkowicie zamknięta głowica 

zapobiega wnikaniu wiórów itp., niski 
poziom drgań

• Krótka konstrukcja

Ciśnienie robocze maks.: 6.3 bar. 
Długość: 150 mm. Poziom ciśnienia 
akustycznego: 90 dB(A). Ciężar: 0.55 kg. 

6 |  Nr. 570 554 6F zł 777,- 

• Wąskie tolerancje produkcyjne 
gwarantujące ochronę przed wnikaniem 
zanieczyszczeń

• Dobrej jakości, łatwa do czyszczenia, 
odporna na korozję

• Możliwość zawieszenia dzięki otworowi 
w uchwycie

Ciężar: 0.62 kg. Wersja: z zabezpieczeniem 
kulkowym. Uchwyt: 2-komponentowa 
rękojeść. Długość: 275 mm. Norma: DIN 
3122, ISO 3315. Napęd czworokątny 
w calach: 1/2. Ząb: 90 szt. 

10 |  Nr. 570 552 6F zł 316,- 

10 | Grzechotki przełączające 
z drobnymi ząbkami HiPer 6HP

Wszystkie artykuły na tej stronie

7 | Grzechotki przełączające 
z drobnymi ząbkami HiPer 3HP

środków smarnych w mechanizmie 
grzechotki

Ciężar: 0.08 kg. Wersja: z zabezpieczeniem 
kulkowym. Długość: 116 mm. Norma: DIN 
3122, ISO 3315. 

7 |  Nr. 570 553 6F zł 258,- 

9 | Nawijarki do węża

Zastosowanie: pojazd użytkowy (Nkw). 
Długość węża: 15 m. Długość: 378 mm. 
Szerokość: 459 mm. 
9 |  Nr. 570 548 6F zł 942,- 

• Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach 
warsztatowych

• Szeroki zakres zastosowań dla kontrolowanego 
dokręcania śrub w serwisach oponiarskich, 
dwukołowych, samochodowych, w pojazdach 
użytkowych i różnych zastosowaniach w przemyśle 
i rzemiośle

• Zoptymalizowany pierścień uszczelniający do ochrony 
przed ciałami obcymi

Precyzja wyzwalania: ±3%. Norma: DIN 3120. 

Ciężar: 0.41 kg. Szerokość: 24 mm. Długość: 234 mm. 

Długoterminowe testy wytrzymałościowe przy użyciu kluczy 
dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 wykazały, że 
nie jest wymagany obrót powrotny do najmniejszej wartości 
skali.

11 |  Nr. 570 550 6F zł 960,- 

Ciężar: 1.16 kg. Szerokość: 44 mm.  
Długość: 519 mm. 

12 |  Nr. 570 551 6F zł 947,- 

11 – 12 | Klucze dynamometryczne

8 | Klucze turboudarowe MINI TWIN, bardzo 
krótkie

się w prawo), jednostopniowy 
(obracający się w lewo). Ciśnienie 
robocze maks.: 6.3 bar. Poziom 
ciśnienia akustycznego: 92.5 dB(A). 
Ciężar: 1.64 kg. 

8 |  Nr. 570 555 6F zł 947,- 
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