
Niebieskie Nakrętki Kapturki Czapeczki na
Zawory 100 szt

Nakrętki kapturki czapeczki wykonane z tworzywa w kolorze niebieskim. Kapturki służą do

zabezpieczenia wkładki sprężynkowej przed zabrudzeniami i opadami. Kapturki można stosować

zarówno przy zaworach zamontowanych w kole napompowanym powietrzem, jak również azotem.

Trwałość

Tworzywo, z którego zrobione są kapturki, jest bardzo trwałe i solidne, dzięki czemu kapturki zachowują

swój kształt oraz trwałość gwintu.

Bezpieczeństwo

Solidne wykonanie kapturka gwarantuje szczelność połączenia zaworu z kapturkiem. Chroni to wkładkę

sprężynkową przed zabrudzeniami oraz innymi czynnikami mogącymi spowodować jej zablokowanie

lub uszkodzenie. Dzięki temu nie będziemy mieć problemu podczas konieczności sprawdzenia
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ciśnienia w kołach oraz ewentualnego dopompowania koła.

Bezproblemowy demontaż

Kapturki po zewnętrznej stronie posiadają pionowe wyżłobienia, które ułatwiają demontaż.

Doskonałe połączenie

Skok gwintu kapturka gwarantuje idealne spasowanie ze skokiem gwintu zaworu. Takie solidne

połączenie gwintów eliminuje możliwość wystąpienia wszelkich nieszczelności.

Atrakcyjny wygląd

Kapturki wykonane są z dobrej jakości tworzywa oraz trwałego barwnika dzięki czemu utrzymują swój

wygląd i kolor przez długi czas, zabezpieczając jednocześnie zawór i wkładkę sprężynkową.

Przeznaczenie

Kapturki przeznaczone są do bezdętkowych zaworów samochodowych.

BARDZO WAŻNE:

Należy pamiętać, że wartość momentu montażu kapturków wynosi 0,2-0,3 Nm. Do ich dokręcania

należy używać przeznaczonych do tego kluczy i wkrętaków dynamometrycznych.

Dane techniczne

Wartość momentu montażu: 0,2 ÷ 0,3 Nm
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