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250 260 17 58 480

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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L
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H1
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W
(mm)

18mm 165 25.8 42 120

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)

18mm

FIX-05-E0101

01. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ - ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

4Κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικό για αριστερές 
κοπές. Λεπίδες από χάλυβα βαναδίου - χρωμίου (Cr-V).
4Αντιολισθητική λαβή που προσαρμόζεται εύκολα στο χέρι για 
μέγιστη ακρίβεια αλλά και ασφάλεια κατά τη χρήση.
4Ανοίγει αυτόματα , ενώ η κλειστή θέση εξασφαλίζεται από γάντζο.
4Οδοντωτές σιαγόνες που βοηθούν στο κράτημα κατά την κοπή.
4Εύκολη απεμπλοκή των σιαγόνων ασκώντας λίγη πίεση. 
4Ιδανικό για κοπή αλουμινίου, χαλκού, λαμαρίνας, πλαστικού κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ

FIX-05-E0301

4Ιδιαίτερα ελαφριά, εργονομικά σχεδιασμένη, περιλαμβάνει τρία 
ανταλλακτικά χαλύβδινων λεπίδων 18mm. 
4Διαθέτει σύστημα αυτόματου κλειδώματος ενώ επιτρέπει την 
ασφαλή τοποθέτηση της λεπίδας κατά τη διάρκεια της κοπής για να 
επιτευχθεί ένα απίστευτα ακριβές αποτέλεσμα. 
4Η λεπίδα αντικαθίσταται εύκολα μέσω της απόληξης με κουμπί στο 
πίσω μέρος της φαλτσέτας. 
4Λαβή κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό καουτσούκ και 
πολυπροπυλένιο, γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο. Σώμα 
ανθεκτικό στη σκουριά. Ενσωματωμένος προσαρμοστής λεπίδων για 
εύκολη αποκοπή. 

ΚΩΔΙΚΟΣ

4Σετ ανταλλακτικές λάμες φαλτσέτας
4Σπαστές λάμες 18mm.
4Σετ 10 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ

FIX-05-Q0102

4ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

4ΦΑΛΤΣΕΤΑ

4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ
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01. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ - ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)

Amax
(mm)

Bmax
(mm)

Cmax
(mm)

12" 0-304 141-464 63 660
24" 0-609 141-769 63 770
32" 0-914 141-1074 63 900

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)

2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 515

 4Ο σφιγκτήρας διαθέτει λαβή με σκανδάλη συμπίεσης η οποία 
σφίγγει το επιθυμητό αντικείμενο ενώ διαθέτει κουμπί γρήγορης 
αποδέσμευσης.
4Οι σιαγόνες του στρέφονται εύκολα δίνοντας την δυνατότητα 
αποτελεσματικής σύσφιξης.
4Τα μαλακά "μαξιλαράκια" από PVC παρέχουν εξαιρετική λαβή και 
προστατεύουν τα λεπτά τελειώματα και ευαίσθητα αντικείμενα.
4Ράγες κατασκευασμένες από σκληρή χαλύβδινη ράβδο, τελείωμα 
από μαύρο οξείδιο ανθεκτικό στη σκουριά .
4Εύκολο στη χρήση ακόμα και με το ένα χέρι, με εργονομική λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

FIX-05-Q0202

FIX-05-Q0503
FIX-05-Q0504

4Πριτσιναδόρος χειρός με εναλλασσόμενες κεφαλές.
4Κατάλληλος για πριτσίνια αλουμινίου και από ατσάλι. 
     • Πριτσίνια διαμέτρου 2.4mm (3/32")
     • Πριτσίνια διαμέτρου 3.2mm (1/8")
     • Πριτσίνια διαμέτρου 4.0mm (5/32")
     • Πριτσίνια διαμέτρου 4.8mm (3/16")
4Σώμα από ελαφρύ κράμα με κινητή λαβή και ελατήριο επαναφοράς 
που διατηρεί τις λαβές σε ανοιχτή θέση. 
4Διατίθεται με τρια ακροφύσια και κλειδί σφιξίματος.

FIX-05-Q0502

4 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

4 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
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