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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΑΚΡΥΚΑΝΟ DSS 1’’ PLUS Πολύ ανθεκτικό και ισχυρό αερό-
κλειδο με εξαιρετική σχέση απόδο-
σης-βάρους στην κατηγορία του. 

Εξαιρετική σχέση απόδοσης-βά-
ρους.
Έως και 3.119 Nm μέγιστη ροπή αποκοχλίω-
σης σε βάρος 8,43 kg.

Υψηλής ποιότητας κρουστικός 
μηχανισμός χωρίς πίρους και 
κύλινδρος με μοτέρ έξι πτερυγίων. 
Για υψηλά επίπεδα απόδοσης και μεγάλη 
διάρκεια ζωής.

Εργονομική λαβή με σκανδάλη 
υψηλής ευαισθησίας και ενσωματω-
μένο σιγαστήρα.
Εύκολη χρήση χάρη στην αντιολισθητική 
λαβή, άριστος έλεγχος και χαμηλό επίπεδο 
θορύβου.

Ρύθμιση ισχύος σε τρία επίπεδα και 
αριστερόστροφη και δεξιόστροφη 
περιστροφή.
Εύκολη προσαρμογή στην εκάστοτε εφαρμο-
γή για διασφάλιση άριστων αποτελεσμάτων. 

Απομάκρυνση του αέρα από τον 
χώρο εργασίας.
Αποτρέπει την ανάδευση της σκόνης και των 
ρύπων στη ζάντα.

Οδηγίες χρήσης 
Όταν χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για τη 
συντήρηση ελαστικών), το εργαλείο θα 
πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά 
μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Κάθε 
μήνα θα πρέπει να προστίθεται γράσο μέσω 
της θηλής λίπανσης με δύο πατήματα του 
γρασαδόρου. 

Υποδείξεις 
•  Μέγιστο συνιστώμενο μέγεθος μπουλο-

νιών: M38.
•  Τα αερόκλειδα δεν είναι ροπομετρικά 

κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν 
συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται 
με ροπομετρική συσκευή μετά από τη 
σύσφιξη με το αερόκλειδο. 

•  Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμ-
βάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης.

2 χρόνια εγγύηση για ελαττώματα 
κατασκευής και υλικού
Εξαιρούνται οι ζημιές που οφείλονται σε λαν-
θασμένη χρήση, υπερβολική καταπόνηση ή μη 
τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.

Κωδ. αρ. 0703 326 0 
Τεμ./Συσκ. 1

Διάταξη συγκράτησης εργαλείων Εξωτερικό καρέ 1" 

Μέγιστη ροπή αποδέσμευσης 3.119 Nm 

Στάθμη θορύβου 94 dB

Κραδασμοί 14,697 m/s2 

Βάρος μηχανήματος 8,43 kg

Κρουστικός μηχανισμός Συμπλέκτης με σιαγόνες (χωρίς πίρους)

Συμπληρωματικά προϊόντα Κωδ. αρ. 

Βυσματούμενος μαστός S2000 MT 0699 100 612 

Εξαρτήματα εργαλείων αέρος Σειρά 1500 0699 211 210 

Βυσματούμενος μαστός S1500 0699 411 210 

Αυτόματη μονάδα πεπιεσμένου αέρα 0699 001 12 

Αυτόματο φίλτρο/ρυθμιστής πεπιεσμένου αέρα 0699 001 121 
Ημιαυτόματη μονάδα πεπιεσμένου αέρα 0699 101 12 
Ημιαυτόματο φίλτρο/ρυθμιστής πεπιεσμένου αέρα 0699 101 121 


