ГАЙКОВЕРТИ И
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА
Пневматичен гайковерт 1/2''

• Композитен корпус с меко покритие прави този инструмент
по-лек, по-лесен за работа и помага за намаляване на
вибрациите.
• Изпускателната ръкохватка спомага за намаляване нивото
на шума.
• Работен / Максимален въртящ момент: 950/1085Nm.
• Краен Въртящ момент: 1280Nm.
• Подходящ за работа, която обикновено изисква 3 / 4 " ключ.
• Скала за контрол на силата и посоката в задната част на
инструмента.
• Модел номер SA6001

Пневматичен ударен
гайковерт 3/4''

• Лека работа и плътна мощност
на половината от теглото на
традиционния 3/4 "
пневматичен гайковерт.
• Скала за контрол на силата
и посоката в задната част на инструмента.
• Композитен корпус с мека дръжка прави
инструмента по-лек, по-лесен за работа и помага
за намаляване на вибрациите.
• Работен / максимален въртящ момент: 950/1085Nm.
• Краен Въртящ момент: 1355Nm.
• Изпускателна ръкохватка намалява нивото на шума.
• Мощен двоен ударен механизъм дава висок въртящ
момент подходящи за професионални тежкотоварни вулканизатори.
• Модел номер SA6003

Пневматичен ударен
гайковерт 1/2''

•
•
•
•

Работен / Максимален въртящ момент: 980/1110Nm.
Краен Въртящ момент: 1355Nm.
Подходящ за работа, която обикновено изисква 3/4 " ключ
Скала за контрол на силата и посоката в задната част на
инструмента.
• Композитен корпус с меко покритие прави този инструмент по-лек,
по-лесен за работа и помага за намаляване на вибрациите.
• Изпускателната ръкохватка намалява нивото на шума.
• Модел номер SA6002

Пневматичен
реверсивен ударен
гайковерт 1''
• Лека работа и плътна енергия - 1/3 от
теглото на традиционния 1"
пневматичен гайковерт.
• Скала за контрол на силата
и посоката в задната част на
инструмента.
• Композитен корпус с мека
повърхност и със странична
дръжка помага за
намаляване на
вибрациите.
• Работен / максимален
въртящ момент: 1490/1625Nm.
• Краен Въртящ момент: 2030Nm.
• Изпускателна ръкохватка намалява
нивото на шума.
• Мощен двоен ударен механизъм дава
висок въртящ момент, подходящи за
търговски и селскостопански цели.
• Модел номер SA6005

Комплект вложки 12 части 1/2'' - метрични

Комплект вложки 19 части. 1/2'' - метрични

• Девет Chrome Vanadium WallDrive® вложки стандартна
дълбочина .
• Три цветни Chrome Molybdenum вложки, всяка
с муфа и подложка, за да се предотврати
повреда на алуминиевите джанти.
• Подходяща за работа с ударни
гайковерти.
• Доставя се в кутия за
съхранение .
• Размери: стандартни
вложки, 10, 11, 13, 14,
17, 19, 22, 24, 27 mm.
вложки за Лети джанти,
17, 19, 21 мм.
• Модел номер AK5612M

• Chrome Vanadium WallDrive® вложки стандартна дълбочина .
• Покритие от електролитен манганов фосфат за допълнителна
устойчивост срещу корозия.
• Подходяща за работа с ударни гайковерти.
• Размери: стандартни вложки, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm.
Разширения; 50, 150, 250 мм,
адаптер; 1/2''F х 3 / 4''М
Карданен 1/2''
• Модел номер AK5619M

Комплект за
демонтиране на тръби
на горивни климатични
системи ,8 части

• Комплект за разделяне на
климатичните и горивни
маркучи
• Подходящ за широка
гама от марки,
включително
Ford и Vauxhall/Opel
• Модел номер VS0457

• Комплект за разделяне на
климатичните и горивни
маркучи
• Ексцентричният дизайн с
пружинно действие
предоставя възможност
работа с една ръка.
• Подходящ за широка гама
марки коли
• Цветни инструменти в куфарче
• Модел номер VS0459

Компект за скоби за маркучи,
9 части

Комплект за климатична система,
12 броя

• Всички клип инструменти за
маркуч, които са Ви
необходими в един куфар.
• Пълен набор предлагащ масивна
конструкция със заключващ
механизъм на повечето клещи.
• Виниловите дръжки предават
по-голям комфорт
• Модел номер VS1662

• Комплект за махане на пластичните
клапанови капачета и сърцевини при
ремонт на автомобилни климатични
системи
• Комплектът включва
гама от широко
приложимите
накрайници Security
TRX- TS, които са
приложими при работа
с климатичната система
• осигурено куфарче
• Модел номер VS603

Комплект за откриване на течове
в климатичната система
• бързо откриване на течове в маркучите и шарнирите
съедининия в автомобили с R134A климатични системи
• включва 12-волтова ултравиолетова лампа и оцветителна
инжекторна система за използване във всяка
рециклираща/зареждаща се станция.
• включва десет единични очила( флуросцентни
и ултравиолетови) за употреба във Вашия сервиз
• снабдено куфарче с маркучни адаптери
• Модел номер VS600

КОСЕР АД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ В НАСТОЯЩОТО ИЗДАНИЕ. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОДУКТИТЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В МАГАЗИНИТЕ ОТ ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА НА КОСЕР АД

* TRX-STAR and TRX-TS tools are suitable for driving TORX® and TORX PLUS® fasteners respectively. TORX® and TORX PLUS® are registered trademarks of Acument Intellectual Properties, LLC.

Комплект за демонтиране на
тръби на горивни
климатични системи,
21 части

