
Αεροκλειδο DSS 1/2“ Premium Power

M
W

F 
- 0

9/
15

 - 1
74

92

M 12 2058

Αερόκλειδο υψηλής ποιότητας με 
ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα, ενι-
σχυμένο με υαλονήματα, με χαρα-
κτηριστικά απόδοσης και εξοπλι-
σμού πάνω από τον μέσο όρο.

Προτεινόμενο μέγιστο μέγεθος 
κοχλιών: M16

Πολύ καλή αναλογία ισχύος/
βάρους
Έως και 1.321 Nm μέγ. ροπή αποκοχλίωσης 
με βάρος μόλις 1,95 kg.

Ποιοτικός διπλός κρουστικός μηχα-
νισμός και κύλινδρος με ισορροπη-
μένο μοτέρ 6 πτερυγίων
Για αξιόπιστες, κορυφαίες τιμές απόδοσης 
και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ρύθμιση απόδοσης σε 4 επίπεδα, με 
εύχρηστη εναλλαγή με το ένα χέρι
Ιδανική και εύχρηστη προσαρμογή στην 
εκάστοτε εφαρμογή.

Ιδιαίτερα εργονομική χειρολαβή 
από μαλακό υλικό με εύχρηστη 
σκανδάλη υψηλής ευαισθησίας και 
ενσωματωμένο σιγαστήρα
Σωστή χρήση χάρη στην αντιολισθητική 
λαβή, άριστος έλεγχος και χαμηλή στάθμη 
θορύβου.

2 χρόνια εγγύηση
Για ελαττώματα κατασκευής και σφάλματα 
υλικού.

Κωδ. aρ. 5714 301 0
Τεμ./Συσκ. 1/1
Κεφαλή 1/2“
Μέγιστη ροπή εργασίας 928 Nm
Μέγιστη ροπή αποκοχλίωσης 1321 Nm
Mέση πίεση λειτουργίας bar 6,3 bar
Στάθμη ηχοπίεσης 80,6 dB
Κραδασμός 7,78 m/s2

Σπείρωμα Σύνδεσης 1/4“
Κατανάλωση Αέρα 138 λίτρα / λεπτό
Ελάχιστη διάμετρος λάστιχου 10 mm
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 184 x 66 x 180 mm
Βάρος εργαλείου 1.950 g

Συμπληρωματικά προϊόντα Κωδ. aρ.
Θηλή με εξωτερικό σπείρωμα 1/4“ S2000 0699 100 614
Μικρός λιπαντής 1/4“ 0699 070 314
Σετ συντήρησης 0709 213 052
Σωληνάριο με γράσο 0709 213 053
Ειδικό λάδι εργαλείων αέρος 1lt 0893 050 5

Οδηγίες
Στην τακτική χρήση του αερόκλειδου 
(π.χ. όταν αλλάζετε λάστιχα) θα πρέπει 
καθημερινά να γεμίζετε τον λιπαντή με λίγο 
λάδι από την εισαγωγή αέρα και μία φορά 
τον μήνα με 2 δόσεις γράσου κιβωτίων μέσω 
της θηλής λίπανσης.

Έλεγχος απόδοσης σε 4 επίπεδα και εύχρηστη εναλλαγή με 
το ένα χέρι.

  Δεξιόστροφη λειτουργία για το σφίξιμο

  Αριστερόστροφη λειτουργία για το λύσιμο

317 501  634  928 max.
1.321 max.

Εύρος Nm: περ.


