
Zestaw nasadek 1/2" 14szt (SS4114)

Zestaw standardowych nasadek 1/2" firmy Chicago Pneumatic, wykonanych ze stali chromowo-

molibdenowej. Zestaw składa się z 14 szt. nasadek o następujących wymiarach:

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,26,27 mm.

Używając klucza udarowego przy odkręcaniu oraz dokręcaniu śrub bardzo ważnym elementem są

nasadki udarowe, które wykonują tzw. część roboczą. Nasadka pracuje bezpośrednio ze śrubami i

nakrętkami, dlatego warto zainwestować w nasadki CP, które wykonane są ze stali chromowo-

molibdenową. Stal ta jest używana do wyboru elementów narażonych na duże obciążenia.  Na trwałość

i wytrzymałość nasadek CP  wpływa również to, że są one dodatkowo pokryte fosforanem manganu

gwarantującego zwiększoną odporność na zużycie przy wykorzystywaniu kluczy udarowych

pracujących na wysokich wartościach momentu obrotowego i wymagających wielokrotnego skracania

i odkręcania. Dlatego właśnie nasadki firmy CP posiadają dożywotnią gwarancję na pękanie.

Inwestując w dobrej jakości nasadki przedłużasz żywotność narzędzi, gdyż jakość nasadki jakiej

używamy wpływa również na pracę i żywotność narzędzia.

Dlaczego warto wybrać nasadki firmy Chicago Pneumatic:
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Dożywotnia gwarancja

Możliwość pracy z mechanizmem udarowym

Możliwość wkręcania i wykręcania śruby w twardym materiale

Na co należy zwrócić uwagę wybierając nasadkę

1. Rozmiar zabieraka:

Zabierak ½” – nasadka ½”

Zabierak ¾” – nasadka ¾”

Zabierak 1” – nasadka 1”

 2. Wysokość nasadki

nasadki udarowe długie

nasadki udarowe krótkie

Rozmiar – ½”

6 – kątne

Typ – udarowa

Materiał - stal chromowo-molibdenowa

Ilość sztuk w zestawie: 14 szt.

Rozmiar nasadek: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,26,27 mm

Rodzaj nasadki: standardowa
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