
Bicycle Set 13, 2 dele

Skruetilbehør

   

EAN: 4013288220585 Størrelse: 200x60x15 mm

Code nr.: 05004184001 Vægt: 35 g

Artikel nr.: Bicycle Set 13 Oprindelsesland: CZ

Told tarif nr.: 39269097

2 dækjern (9502+9503) af glasfiberforstærket plast

Vride dækket sikkert af fælgen uden at beskadige fælgen

1/4" sekskantoptaget i dækjern 9502 giver mulighed for brug af en 1/4" bit

Dækjern 9503 med ventiluddrejer til Sclaverand (franske) ventiler og udlufter til bilventiler

 

Dækjern-sæt i 2 dele til mobilt eller stationært brug. De to dækjern er fremstillet af glasfiberforstærket plast: Dækjern 9502 med

bitoptag, der også er egnet til fiksering af franske ventiler, og dækjern 9503 med ventiluddrejer. Med de glasfiberforstærkede dækjern af

plast kan dækkene sikkert vrides af fælgen uden at beskadige fælgen.
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Bicycle Set 13, 2 dele

Skruetilbehør

Indhold:

9502 Dækjern med bit-optag, 105 mm
 1x    105 mm

9503 Dækjern med ventiluddrejer, 105 mm
 1x    105 mm

Sikkert vride dækket af fælgen Dækjern 9502 med bit-optag Dækjern 9503

Med de glasfiberforstærkede

dækjern af plast kan man sikkert

vride dækkene af fælgen uden at

beskadige fælgen. Med den ene

dækjern vrides dækket af fælgen

og hægtes fast i et eger und med

den anden dækjern trækkes

dækket af fælge. De to dækjern

kanhægtes ind i hinanden og går

således ikke tabt enkeltvis.

1/4" sekskantoptaget i dækjern

9502 tillader optag af en 1/4" bit.

Således kan man foretage lette

skruninger.

Dækjern 9503 kan anvendes som

ventiluddrejer til Sclaverand

(franske) ventiler og som udlufter

til bilventiler.
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