
6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellende steeksleutelset, 4-delig

6004 Joker zelfinstellende, verstelbare steeksleutel

   

GTIN: 4013288217516 Afmetingen: 265x120x45 mm

Onderdeelnr.: 05020110001 Gewicht: 981 g

Artikelnummer: 6004 Joker 4 Set 1 Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-
code):

82041200

De compacte vouwtas met vier instelbare Joker 6004 is geschikt voor alle metrische en duimse afmetingen in het

toepassingsbereik van 7 tot en met 19 mm resp. ¼" tot en met ¾"

Automatisch en traploos aanpassen op zeskantschroeven en -moeren

Hefboommechanisme voorkomt wegglijden en beschadigingen bij het aangrijpen

Snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen dankzij ratelfunctie.

Terughaalhoek van slechts 30° door aanzetten in de hoekprisma's in de bek

 

Veel gebruikers zouden graag willen beschikken over een universeel gereedschap dat voor zoveel mogelijk zaken te gebruiken is. Eén

stuk gereedschap voor meerdere metrische en duimse maten. En dit zou zich dan ook nog eens automatisch aan de verschillende

schroefmaten moeten aanpassen. Veilig vastgrijpen, niets beschadigen en een hoge werksnelheid mogelijk maken. Middels de traploos

en parallel lopende bekken worden meerdere steeksleutelformaten vervangen. De vereiste maat wordt automatisch bij het aanzetten op

de zeskantmoer en schroef ingesteld. Het geïntegreerde hefboommechanisme klemt de zeskantschroef resp. -moer tussen de bekken

veilig in, hetgeen het risico op wegglijden en beschadigingen aanzienlijk verkleint. De ratelfunctie maak snel en soepel schroeven zonder

telkens het gereedschap te moeten verplaatsen mogelijk. Door toepassing van hoekprisma's wordt een terughaalhoek van slechts 30°

gerealiseerd. De 1-zijde-constructie in combinatie met de ratelfunctie en het hoekprisma maakt werken in krappe ruimtes mogelijk. De

instelbare Joker 6004 is hét universele schroefgereedschap. Zelfinstellend. Vastgrijpend. Ratelend. Vierdelige set voor tenminste 18

verschillende metrische en duimse schroefbits in compact vouwetui. De etuis kunnen dankzij klittenband aan de achterzijde worden

bevestigd aan wanden, rekken, gereedschapswagens en het Wera 2go systeem.
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6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellende steeksleutelset, 4-delig

6004 Joker zelfinstellende, verstelbare steeksleutel

Inhoud pakket:

6004 Joker XS Zelfinstellend steeksleutel, 7-10 x 1/4-3/8" x 117 mm
 05020099001 1x    7-10 x 1/4-3/8" x 117 mm

6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm
 05020100001 1x    10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

6004 Joker M Zelfinstellend steeksleutel, 13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm
 05020103001 1x    13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm

6004 Joker L Zelfinstellend steeksleutel, 16-19 x 5/8-3/4" x 224 mm
 05020101001 1x    16-19 x 5/8-3/4" x 224 mm

Joker 6004: Automatisch en
traploos zelfinstellend

Joker 6004: Veilig voor de
schroeven

Joker 6004: Ratelmechaniek om
snel te kunnen werken

De compacte vouwtas met vier

instelbare Joker 6004 is geschikt

voor alle metrische en duimse

afmetingen in het

toepassingsbereik van 7 tot en

met 19 mm resp. ¼" tot en met

¾"

Middels traploos parallel lopende

bekken vervangt de Joker

steeksleutel 6004 meerdere

steeksleutelformaten binnen het

aangegeven formaatbereik. De

vereiste maat vindt de sleutel zelf

zodra deze wordt aangezet op

moer of schroef; instellen is niet

nodig.

De parallel lopende gladde bekken

van de Joker 6004 liggen goed

aan tegen het oppervlak waardoor

afronden van de moer resp.

schroefkop wordt voorkomen dat

zich kan voordoen bij

krachtoverdracht via de hoeken.

De ratelfunctie in de bek maakt

snel en vloeiend schroeven

mogelijk zonder het gereedschap

telkens te moeten afnemen.
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6004 Joker 4 Set 1 Zelfinstellende steeksleutelset, 4-delig

6004 Joker zelfinstellende, verstelbare steeksleutel

Joker 6004: Geringe
terughaalhoek

De hoekprisma's in de bek maken

een terughaalhoek van slechts 30°

mogelijk.
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