
Zestaw do czyszczenia piast 2.1 (03.9314-
1343.4)

Zestaw do czyszczenia piast kół 2.1 ATE jest doskonałym narzędziem do szybkiego, skutecznego

i ekonomicznego czyszczenia piast kół i szpilek. Kształtowe połączenie między mocowaniem i tarczą

czyszczącą umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Przed montażem tarczy hamulcowej należy oczyścić powierzchnię przyłożenia piasty, tak aby uzyskać

metaliczną czystość. Tylko w taki sposób można zachować tolerancje montażowe i uniknąć bicia

bocznego tarcz. Zestaw do czyszczenia piast kół 2.1 ATE składa się z aluminiowego uchwytu

talerzowego, który mocowany jest do wiertarki. Tarcze czyszczące, dołączone do zestawu w dwóch

rozmiarach, utrzymywane są w mocowaniu za pomocą zamknięcia na rzep. Przeniesienie siły z uchwytu

na tarczę czyszczącą następuje poprzez ośmiokątne kształtowe połączenie, dzięki czemu możliwe jest

przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Otwór w środkowej części tarczy zapewnia

prowadzenie przyrządu na szpilce koła, skutecznie zapobiegając jego ześliźnięciu i gwarantując

optymalny efekt czyszczenia wokół szpilki.
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Sam proces czyszczenia trwa nie więcej niż 10 sekund na jedną szpilkę koła. Ponieważ tarcza

czyszcząca całą powierzchnią przylega do piasty koła, wystarcza ona na ok. 400 zastosowań.

 Zalety

    szybkie czyszczenie powierzchni piasty koła,

    możliwość przenoszenia wysokich momentów obrotowych,

    skuteczna i prosta praca z narzędziem,

    długa trwałość tarcz czyszczących.

Zakres dostawy

    uchwyt talerzowy,

    5 małych tarcz czyszczących,

    5 dużych tarcz czyszczących.

 

średnica dużej tarczy: 53 mm,

średnica małej tarczy: 40 mm,
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