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People.
Passion.
Performance.

Moc, komfort i trwałość w 
Twoich rękach 

CP7748 & CP7748-2
1/2" klucze udarowe z krótkim lub długim trzpieniem



Występuje również wersja z 
długim trzpieniem CP7748-2

SILNY 
■ 960 FT.LBS
■ 1,300 NM

Moc, komfort i trwałość w Twoich rękach 

Model     Nr art.#               Kwadratowy trzpień 
CP7748 894 107 7481 ½″ Krótki
CP7748-2 894 107 7486 ½″       Długi

Wymienione specyfikacje mają charakter jedynie informacyjny. Rekomendujemy 
sprawdzenie dokumentacji narzędzia.

LEKKI 
■ kompozytowa
obudowa silnika 
■ 4.4 lbs / 2.0 kg

KOMPAKTOWY 
6.89 in. / 175 mm

CP7748 - ½″ Klucz udarowy

ERGONOMICZNY
nowy system zmiany 
kierunku pracy, obsługiwany 
jedną ręką

TRWAŁY 
■ twarda, anodyzowana

pokrywa tylna 

■ twardy choromowo-
aluminiowy cylinder 
■ Mechanizm udarowy typu "twin

hammer"

Ponad 48 000 cykli)

NOWY SYSTEM ZMIANY 
KIERUNKU 

Bardziej ergonomiczny
DŁUGOŚĆ 

Zredukowana ponad 
14%

Poprzednia i nowa wersja
WAGA 
taka sama

SIŁA 
Zwiększona o 4%



■ Operator może zmienić kierunek
pracy klucza , lub zwiększyć moc 
jedną ręką 

■ Bardziej ergonomiczny od
systemu z tyłu narzędzia 

■ Nowy model zmniejsza
naprężenie i zmęczenie 
nadgarstka oraz ramienia 
operatora w trakcie zmiany 
kierunku pracy klucza czy 
regulacji mocy 
■ Może być stosowany w
ciasnych miejscach, bez 
konieczności wyjmowania 
narzędzia 

NOWY system zmiany kierunku to nie jest 
zwykły przycisk -> to pierścień

Bardzej ergonomiczny ->operator może obracać 
pierścieniem dookoła narzędzia lub z jednej strony 
na drugą 

Nowa wersja

CP7748 został zaprojektowany do wymiany 
opon w:

Samochodach 
osobowych

VAN'ach

PICK-UP'ach 

a także SUV'ach

■ Motorowerów
■ Lekkich pojazdów
■ Ciężarówek, przyczep i
ciągników siodłowych 
■ Łodzi

■ Autobusów i autokarów
■ Pojazdów rolniczych
■ Pojazdów budowalnych i
górniczych 

■ Pojazdów wojskowych

CP7748 jest również przeznaczone do zastosowania w 
mechanice ogólnej, w warsztacie a także dla pomocy 
drogowej, przy obsłudze:

Zeskanuj kod lub idź 
na:http://qr.cp.com/
CP7748video

Zobacz nowego CP7748 w 
akcji !  
Zobacz video na YouTube

Dlatego, że cały 
pierścień się 
obraca, operator 
może sprawdzić 
ustawienia klucza 
na górze 
narzędzia.

- ► Dokręcanie, pełna moc
- ► Dokręcanie ok 40% mocy 
- ◄ Odkręcanie, 100% mocy

http://qr.cp.com/CP8345-50-video



