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Lihtsalt kasutatav käsi-induktsioonkuumuti, mis eemaldab 
kinniroostetanud komponendid, nt kruvid ja mutrid, 
ümbritsevaid komponente kahjustamata, kontsentreerides 
kuumust, et seda saaks hõlpsalt juhtida. Jahtumiseks 
kuluv aeg on tänu kuumuse kontsentreerimisele samuti 
märkimisväärselt lühem kui lahtise leegi kasutamise 
puhul. Induktsioonkuumuti on varustatud kahe erineva 
diameetriga jäiga spiraali ja soojenduskaabliga, mida saab 
vormida vastavalt töös olevale detailile.

Induktsioonkuumuti

Artikli nr

K12130

Universaalse võrgusilma 
jalukustusfunktsiooniga 
liigendklambrid.

Universaalne voolikuklamber

Pikkus mm Artikli nr

440 K10443

Painutatud mokkadega topeltliigendiga näpitsad ulatuvad 
kaugele ja on mugavad kasutada. Kummikattega mati 
pinnaga käepidemed võimaldavad näpitsaid paindlikult 
kasutada ja tagavad hea haarde.

Painutatud mokkadega 
topeltliigendiga näpitsad

Pikkus mm Artikli nr

335 K1163

Topeltliigendiga lamemokknäpitsad 
ulatuvad kaugele ja on mugavad kasutada. 
Kummikattega mati pinnaga käepidemed 
võimaldavad näpitsaid paindlikult kasutada 
ja tagavad hea haarde.

Topeltliigendiga lamemokknäpitsad

Pikkus mm Artikli nr

310 K1164

Poldieemalduskomplekt kulunud 
kuuskantpea- ja Torx-poltide 
väljakeeramiseks. Komplektis on 
8 poldieemaldit (S2 teras).
Mõõtmed: 3–12 mm

Poldieemalduskomplekt, kuuskantpea ja Torx*

Artikli nr

K20075

* Torx® on Acument Intellectual Properties LLC registreeritud kaubamärk.

Lai valik 1/2“ tööriistu, kaasa arvatud eriti 
tihedasammuline kummeeritud pidemega 
narre. Üheskoos on need abiks paljude 3/8“ 
kuni 1 1/4“ tolli vahemikus poltidega seotud 
probleemide lahendamisel. 
Mõõtmed: 320×320×80 mm.

Padrunvõtmete komplekt, 
24-osaline, toll

Artikli nr

K25009 News

1500 W Tavahind:  1440 €
Kampaaniahind:  692 €

Tavahind:  40 €
Kampaaniahind:  22 €

Tavahind:  40 €
Kampaaniahind:  21 €

Tavahind:  45 €
Kampaaniahind:  24 €

Tavahind:  123 €
Kampaaniahind:  68 €

Tavahind:  56 €
Kampaaniahind:  33 €
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Voolikuklambritangid

Artikli nr

K26072

Tiheda sammuga, 72-hambaline mehhanism, vajalik vaid 5º pööre. 
Vastupidav, reeversiga mehhanism, mida saab ümber lülitada ilma 
võtit mutrilt või kruvilt eemaldamata. 
Läikiv kroomitud pind.

Narrega lehtsilmusvõtmete komplekt, 
3/8–3/4”

Artikli nr

K2820

Plastist hoidikuga komplekt. 
Kummeeritud käepide paremaks 
haardeks.

Pikkade kuuskantvõtmete komplekt, 
kuuliga, toll

Artikli nr

K1411

Tööriistakäru, tugeva kahekordse seinaga 
teraskonstruktsiooniga. Sahtlid on täielikult 
väljatõmmatavad tugevate, 46 mm kuullaagritel juhikutega. 
Tööriistade raskuse mõjul käru ümbermineku võimaluse 
vältimiseks võib korraga avada ainult ühe sahtli. Kõik sahtlid 
on kesklukustussüsteemiga. Kõikidel sahtlitel on sisselükatud 
asendis ka transpordilukk, mis võimaldab käru teisaldada 
ilma, et sahtlid avaneksid. Suured, tööstuslikud rattad (TPR), 
kahel pidurdusfunktsioon, 127 x 50 mm. Komplekti kuuluvad 
puidust paneel ja vastupidav kummimatt tööpinnale 
ning õhemad matid kõigile sahtlitele. Kõikide sahtlite 
vastupidavust on testitud 40 kg koormusega 50 000 tsüklist 
koosneva katse käigus. Käru vastupidavust on testitud 
300 kg koormusega 20 km pikkuse katsega rulltestril. 
Sahtli maksimaalne koormus: 40 kg
Kogu ratastega kärukomplekti 
maksimaalne koormus: 700 kg
Mõõdud, käru (koos ratastega), 
K x L x S: 993 x 723 x 481 mm
Sahtlite mõõdud, 
K x L x S: 75/154 x 569 x 410 mm
Kaal tühjana: 67 kg

Artikli nr K10359

Tööriistakäru, 7 sahtlit, roheline

Kütusepaagiandurite eemaldamise tööriist. 
Kolmekäpaline tööriist.

Paagianduri tööriist

Mõõt mm Artikli nr

75-160 K10676

Astmeline puur, 4–30 mm, 
kauakestvast koobaltilisandiga 
terasesulamist. Parema 
haardumise tagamiseks 
on puurisaba 
kolmkantprofiiliga.

Astmeline puur, 
4–30 mm, koobalt

Artikli nr

K5085

7 pcs

75-160 
mm
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Tavahind:  71 €
Kampaaniahind:  37 €

Tavahind:  33 €
Kampaaniahind:  17 €

Tavahind:  94 €
Kampaaniahind:  56 €

Tavahind:  80 €
Kampaaniahind:  47 €

Tavahind:  32 €
Kampaaniahind:  16 €

Tavahind:  786 €
Kampaaniahind:  422 €


