Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 dele
Værktøjssæt til cykler og e-bikes

EAN:

4013288207685

Størrelse:

335x110x65 mm

Code nr.:

05004180001

Vægt:

1180 g

Artikel nr.:

Bicycle Set Torque 1

Oprindelsesland:

CZ

Told tarif nr.:

82079030

Skrueværktøjssæt i 16 dele til cykelformål med momentkontrol inklusiv Wera Clique-Torque nøgle A 5 (2,5-25 Nm)
Toppe og bittoppe til de mest gængse skrueprofiler på by- og landevejscykler, mountainbikes og E-bikes
Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås (klik 1)
Sikkert doseret kraft: når den indstillede værdi nås, udløser momentnøglen hør- og mærkbart (klik 2)
Præcisionen ligger ved ±4 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
Sættet i 16 dele fra skrueværktøjsspecialisten Wera løser de vigtigste skrueproblemer i forbindelse med cyklen ved pålidelig kontrol af de
påførte momenter med henblik på beskyttelse af de sensible komponenter. Med klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design. Meget
robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Let indstilling og sikring af den indstillede værdi. Det hør- og
mærkbare falden i hak, når skalaværdien nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi. Den robuste
udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås. Til spænding højreom og
med omskiftningsskralde med 45 tænder. Momentnøglen er pakket ekstremt pladsbesparende suppleret med tilbehør passende til
momentområdet og tilpasset de mest gængse skrueforbindelser på cykler i en robust, overfladeskånende tekstilboks. Indeholdt er: ClickTorque A 5, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 4 toppe med 1/4" tilslutning, 7 Hex-Plus indvendig sekskant-bittoppe og 4 TORX® bittoppe. Toppe og
bittoppe med "Take it easy" værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelser - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke
værktøj. Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning, uden at skruen falder af værktøjet. Utrolig kompakt sætplacering til
meget værktøj på et lille sted. Meget robust tekstilboks med lang levetid. Yderligere overfladebeskyttelse via tekstil yderbeklædning.
Ringe vægt og volumen letter mobiliteten. Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele som f.eks. nøjagtighed, slidstyrke og
rotationsegenskaber.
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Indhold:
Click-Torque A 5 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
05075604001
1x 1/4" x 2.5-25 Nm

8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4"-tilslutning, 10 x 23 mm
05003509001
1x
05003512001
1x
05003513001
1x
05003499001
1x

10 x 23 mm
13 x 23 mm
14 x 23 mm
15 x 23 mm

8767 A TORX® Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning, TX 10 x 28 mm
05003390001
1x TX 10 x 28 mm
05003391001
1x TX 20 x 28 mm
05003392001
1x TX 25 x 28 mm
05003393001
1x TX 30 x 28 mm
8740 A HF Zyklop bit-top med 1/4"-tilslutning med holdefunktion, 3 x 28 mm
05003332001
1x 3 x 28 mm
05003333001
1x 4 x 28 mm
05003335001
1x 5 x 28 mm
05003336001
1x 5 x 100 mm
05003337001
1x 6 x 28 mm
05003338001
1x 6 x 100 mm
05003339001
1x 8 x 28 mm
Dobbelthæftende-stribe 240, 50 x 240 mm
1x 50 x 240 mm
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Til undervejs og på værkstedet

Serie Click-Torque
momentnøgler

Præcise

Enkel og sikker

Bicycle Set Torque 1 indeholder
værktøj til de mest gængse
skrueprofiler
på
byog
landevejscykler, mountainbikes og
E-bikes. Med den medleverede
momentnøgle Click-Torque A
(2,5-25 Nm) kan man også løsne
og spænde momentsensible
skrueforbindelser. Værktøjet er
pakket overskueligt og kompakt i
tekstilboksen.

Klik-momentnøgle i umiskendeligt
Wera design.

Præcisionen ligger ved ±4 %
ifølge
DIN
EN
ISO
6789-1:2017-07.

Let indstilling og sikring af den
ønskede momentværdi; aflæselig
på hoved- og finskala.

Enkel indstilling

Udløsningsmekanisme

Bi-ttoppe med holdefunktion til
skruer med indvendig sekskant

Hånd- og maskin-toppe

Det høres og mærkes når
skalaværdierne nås og falder i hak.

Hørog
mærkbar
udløsningsmekanisme, når den
indstillede momentværdi nås.

Skruerne med indvendig sekskants
fastklemning på bit-toppen sikres
med en fjedrende kugle på bitten.
Særligt hjælpsom i svært
tilgængelige
arbejdssituationer,
hvor man ikke kan bruge den
anden hånd til at holde skruen
med.

De såkaldte hånd- og maskintoppe muliggør brug ved manuel
og maskinel skruning. Brugeren er
med blot et topnøgle-sortiment
rustet
til
næsten
alle
brugssituationer.
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