NOVÝ PROGRAM PRÍKLEPOVÝCH UŤAHOVÁKOV
OD SCHNEIDER AIRSYSTEMS
To, čo bolo dobré a overené sme ešte vylepšili, aby sme našim zákazníkom
umožnili ešte lepší komfort, ako doteraz.

Príklepový uťahovák SGS 340-3/8“
Príklepový uťahovák vhodný pre autoservisy, opravárenské servisy, montáž
a kovovýrobu. Pre malé a ľahké uťahovanie skrutiek na motoroch, náhradných
dieloch, strojoch a kovových konštrukciách.

Technické údaje:
-

rozmer:
3/8"
pracovný tlak
6 bar
krútiaci moment: 340 Nm
spotreba vzduchu: 5 l/s
otáčky:
9000 ot./min.
hmotnosť:
1,2 kg
rázový systém:
kameňový dvojitý
vibrácie:
4,6 m/s2
hladina hluku:
83 dB
objednávacie číslo: D 322 800

- cena: 179,00 EUR

Príklepový uťahovák SGS 141-1/2“
Príklepový uťahovák s kolíkovým príklepom pre autoservisy, opravárenské servisy,
montáž a kovovýrobu. Pre malé a ľahké uťahovanie skrutiek na pneumatikách,
motoroch, karosériách osobných áut a úžitkových áut, strojoch a kovových
konštrukciách.

Technické údaje:
-

rozmer:
½“
pracovný tlak
6,3 bar
krútiaci moment: 400 Nm
spotreba vzduchu: 6 l/s
otáčky:
4500 ot./min.
hmotnosť:
2,3 kg
rázový systém:
čapový príklep
vibrácie:
4,6 m/s2
hladina hluku:
83 dB
objednávacie číslo: D 327 400

- cena: 99,58 EUR

Príklepový uťahovák SGS 405-1/2“
Výkonný a ľahký príklepový uťahovák pre pneuservisy, autoservisy, opravárenské
servisy, montážne servisy a kovovýrobu. Pre malé a stredné skrutkovania na
kolesách, motoroch, karosériách osobných áut a úžitkových áut, strojoch
a kovových konštrukciách.

Technické údaje:
-

rozmer:
½“
pracovný tlak
6,3 bar
krútiaci moment: 405 Nm
spotreba vzduchu: 5 l/s
otáčky:
10 000 ot./min.
hmotnosť:
1,2 kg
rázový systém:
kameňový dvojitý
vibrácie:
4,6 m/s2
hladina hluku:
83 dB
objednávacie číslo: D 322 811

- cena: 179,00 EUR

Príklepový uťahovák SGS 600-1/2“
Extrémne výkonný a ľahký príklepový uťahovák malých rozmerov pre autoservisy.
Pre stredné až veľké skrutkovania na osiach a karosériách osobných a úžitkových
áut.

Technické údaje:
-

rozmer:
½“
pracovný tlak
6,3 bar
krútiaci moment: 600 Nm
spotreba vzduchu: 8,5 l/s
otáčky:
11 000 ot./min.
hmotnosť:
1,5 kg
rázový systém:
kameňový dvojitý
vibrácie:
3,1 m/s2
hladina hluku:
87 dB
objednávacie číslo: D 322 812

- cena: 189,00 EUR
Obzvlášť pohodlný vďaka kompaktnému domčeku s malými rozmermi.

Prvoradé prednosti novej generácie príklepových uťahovákov od Schneider
Airsystems:
Neúnavná práca
Kompaktný domček, vyvážená konštrukcia, nízka hmotnosť a optimálne ťažisko
umožňujú neúnavnú prácu

Nízka hlučnosť
Hlučnosť izolujúca konštrukčná vrstva kompozitného domčeka znižuje hluk a chráni
sluch pracujúceho.
Rýchle napredovanie v práci
Dvojitý – kameňový príklep je extrémne výkonný pri dlhých prestojoch.
Prostredníctvom vysokého otáčacieho momentu sa aj pevne utiahnuté skrutky
rýchlo uvoľnia – a to pri rovnakých veľmi malých vibráciách.

Pohodlná práca
Dobrá dávkovacia schopnosť prepínača (jemný rozbeh a plynulá regulácia) zaručuje
bezpečné nasadenie skrutiek a pohodlnú prácu.
Komfortné ovládanie
Prostredníctvom ergonomickej rúčky s dobre dosiahnuteľnými
ovládacími elementmi sa dosiahne komfortné ovládanie. Perfektne
umiestnený prepínač sa dá ovládať jednou rukou – šetrí to čas.

Robustné vybavenie
Pre dlhšiu stálosť ako aj bezpečnosť v spolupráci s bezpečnou rýchlospojkou
prispieva obzvlášť robustná vsuvka z kalenej, poniklovanej ocele.

Ochrana zdravia
Žiadne ohrozenie zdravia zvíreným prachom a žiadny otravné prúdenie vzduchu
v oblasti ruky vďaka odvodu vzduchu smerom nadol.
Dlhá životnosť
Veľmi robustný domček zo skleného vlákna poskytuje aj pri silnom zaťažení dlhú
životnosť. Má drsný povrch a zabraňuje prechodu chladu na ruky.
Primeraná práca
Moment uťahovania v smere otáčania hodinových ručičiek aj proti nemu sa dá
nastaviť na primeranú silu uťahovania v troch stupňoch. V domčeku zasadený
prepínač je pritom dobre chránený a nemôže byť svojvoľne prestavený.

Príklepový uťahovák SGS 815-1/2“
Výkonný a ľahký príklepový uťahovák pre pneuservisy, autoservisy, úžitkové autá,
opravárenské servisy, montáž a kovovýrobu. Pre veľké a silné skrutkovania na
kolesách, oskách osobných áut a transportérov, strojov a kovových konštrukcií.

Technické údaje:
-

rozmer:
½“
pracovný tlak
6,3 bar
krútiaci moment: 815 Nm
spotreba vzduchu: 8,2 l/s
otáčky:
7000 ot./min.
hmotnosť:
1,8 kg
rázový systém:
kameňový dvojitý
vibrácie:
4,8 m/s2
hladina hluku:
83 dB
objednávacie číslo: D 322 813

- cena: 189,00 EUR

Príklepový uťahovák SGS 1000-1/2“
Výkonný a ľahký príklepový uťahovák pre pneuservisy, autoservisy, úžitkové autá,
opravárenské servisy, montáž a kovovýrobu. Pre veľké a silné skrutkovania na
kolesách, oskách osobných áut a transportérov, strojov a kovových konštrukcií.

Technické údaje:
-

rozmer:
½“
pracovný tlak
6,3 bar
krútiaci moment: 1 000 Nm
spotreba vzduchu: 10 l/s
otáčky:
7500 ot./min.
hmotnosť:
1,9 kg
rázový systém:
kameňový dvojitý
vibrácie:
3,6 m/s2
hladina hluku:
89 dB
objednávacie číslo: D 322 814

- cena: 199,00 EUR

Príklepový uťahovák SGS 1625-3/4“
Výkonný a ľahký príklepový uťahovák pre servisy nákladných áut. Pre veľmi veľké
a veľmi pevné skrutkovania na pneumatikách, oskách a karosériách nákladných áut
a transportérov ako aj strojov a kovových konštrukciách.

Technické údaje:
-

rozmer:
¾“
pracovný tlak
6,5 bar
krútiaci moment: 1625 Nm
spotreba vzduchu: 9,1 l/s
otáčky:
6000 ot./min.
hmotnosť:
3,4
rázový systém:
kameňový dvojitý
vibrácie:
4,8 m/s2
hladina hluku:
90 dB
objednávacie číslo: D 322 830

- cena: 449,00 EUR

Príklepový uťahovák SGS 1900-1
Výkonný a ľahký príklepový uťahovák pre servisy nákladných áut. Pre veľmi veľké
a veľmi pevné skrutkovania na pneumatikách, oskách a karosériách nákladných áut
a autobusov ako aj strojov a kovových konštrukciách.

Technické údaje:
-

rozmer:
1“
pracovný tlak
6,5 bar
krútiaci moment: 1900 Nm
spotreba vzduchu: 9,1 l/s
otáčky:
6000 ot./min.
hmotnosť:
3,4
rázový systém:
kameňový dvojitý
vibrácie:
4,8 m/s2
hladina hluku:
90 dB
objednávacie číslo: D 322 840

- cena: 499,00 EUR

Príklepový uťahovák SGS 315-1“
Robustný príklepový uťahovák pre pevné nasadenie na pneumatikách a oskách
nákladných áut a autobusov. Priame prevedenie dvojitého prstencového
kameňového príklepu a 200 mm predlžovací hriadeľ pre bezproblémovú prácu aj
na dvojitých kolesách.

Technické údaje:
-

rozmer:
1“
pracovný tlak
8 bar
krútiaci moment: 3000 Nm
spotreba vzduchu: 11 l/s
otáčky:
6000 ot./min.
hmotnosť:
10,6
rázový systém:
kameňový dvojitý
vibrácie:
5 m/s2
hladina hluku:
90 dB
objednávacie číslo: D 322 623

- cena: 614,09 EUR

