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PRODUKT MESIACA
na video

Univerzálne a vizuálne atraktívne riešenie upevnenia

7-dielna sada príklepových vrtákov

Rozpínací klinec je ideálny na upevnenie profilov k stene, okrajových líšt, naklápacích
dosiek, káblových rozvodov, rozvodových skríň a ľahkých prvkov najrôznejších druhov do 5 kg.
Vďaka robustnej konštrukcii z vysokokvalitného nylónu zo sklených vlákien je rozpínací
klinec odolný voči starnutiu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

• systém SDS-plus, 7-dielna
• rýchly 2-rezny príklepový vrták s inovatívnymi karbidovými platničkami
pre rýchle vŕtanie a dlhú životnosť
• použitie: betón, múry, tehly
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Vhodné stavebné materiály:
Betón, prírodný kameň, pálená tehla, vápenopiesková tehla, tvárnice
z ľahkého betónu, pórobetón (iba P6), zvisle dierovaná tehla, dierovaná
vápenopiesková tehla, duté bloky z ľahkého betónu
Montáž

1.vŕtanie

Výhody:
• s aktívnym upínacím hrotom pre optimálne centrovanie
• inovatívne rezné karbidové platničky s karbidovými zubami, ktoré odvádzajú
prach priamo do špirály
• patentovaný 4-špirálový dizajn pre efektívny odvod prachu a rýchle vŕtanie
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2. zasunutie

3. zatlčenie
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Produktové číslo
0648 500 007

4. hotová montáž
v plnej tehle

4. hotová montáž
v dierovanej tehle

Jednoduchá demontáž možná odrazením alebo vyvŕtaním hlavy.

5x115, 6x115, 6x165, 8x115, 8x165, 10x165, 12x165

* na ochranu skľúčovadla: mazivo na adaptér, produkt č. 0649 250 010

Klikni a objednaj online!

7-dielna sada príklepových vrtákov

KAZETA
KAZETA RECA
RECA X-TRON
X-TRON SAFE
SAFE
• systém SDS-plus, 7-dielna
• v inovatívnej safe plastovej kazete
• 4-rezná vŕtacia hlava je robustnejšia a znižuje riziko zaseknutia pri bočnom
náraze armovania
• špirála so zosilneným jadrom urýchľuje presun vrtnej drte a optimalizuje
prenos príklepu
Produktové číslo

4. hotová montáž v betóne

Obsah

0648 100 007

Obsah
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RAL

E

0903 906 401
0903 906 402
0903 906 403
0903 906 404
0903 906 405
0903 906 406
0903 906 601
0903 906 602
0903 906 603
0903 906 604
0903 906 605
0903 906 606

Farba

Klikni a objednaj online!
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Produktové číslo

KAZETA
KAZETA RECA
RECA SPEED-TRON
SPEED-TRON SAFE
SAFE

5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160

* na ochranu skľúčovadla: mazadlo na adaptér, produkt č. 0649 250 010

Klikni a objednaj online!

