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Klucz udarowy FACOM NS.1600F 

  

 

 
 

NS.1600F to mocny klucz udarowy ½ o stosunkowo niskiej wadze – jedyne 

1,3 kg. Zintegrowana obudowa z termoplastyczną gumą zapewnia trwałość i 

bezpieczeństwo w każdych warunkach. Materiały wykorzystane do 

stworzenia obudowy są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz chemię 

warsztatową. Mechanizm udarowy typu High Tech gwarantuje wyższą 

wytrzymałość oraz zapewnia niezwykłą efektywność pracy.  

Główne zalety urządzenia: 

 Idealne do pracy w ciasnych przestrzeniach. 

 Komfort pracy - wyprofilowana rękojeść 

 Trwałość - jednoczęściowy korpus 

 Lekki i trwały silnik 

 3 stopniowa skala prędkości 

 Łatwa zmiana kierunku 

 2 lata gwarancji 
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Zastosowanie: 

Przeznaczony do użytku wewnątrz kabiny pojazdu, pracy przy silniku, 

śrubach siedzeń, paneli nadwozia itp. 

 

Dane techniczne: 

 Wielkość czopa 1/2"   

 Maksymalny moment obrotowy (w tył): 861 Nm  

 Prędkość obrotowa: 10000 obr/min  

 Waga: 1,3 kg  

 Długość: 111 mm  

 Średnie zużycie powietrza 2,12 l/s  

 Podłączenie powietrza 1/4" NPT  

 Minimalna średnica węża 10 mm - 3/8"  

 Poziom hałasu 91,1 db(A)  

 Moc dźwięku 104 db(A)  

 Poziom wibracji α (ISO-28927-2)  9,57 m/s²  

 Poziom wibracji K (ISO-28927-2)  1,44 m/s²  

 Wymiary: 111x61.5x173 mm 

 Typ gwarancji: D2 (Naprawa lub bezpłatna wymiana w zakresie 

wadliwych części w ciągu 2 lat od zakupu) 

Klienci, którzy pytali o ten produkt, pytali również o: 

 Króciec ¼” gwint zew. 

 Wąż spiralny 12x8 

 Naolejacz ¼” do kluczy 

Pamiętaj: Dla zapewnienia sprawnej i bezawaryjnej pracy klucz należy podpinać do 

instalacji wyposażonej w system uzdatniania powietrza: osuszacz + naolejacz. Do 

zasilania najlepiej stosować wąż o średnicy wewnętrznej minimum 10mm. Klucz 

powinien pracować przy ciśnieniu 6,2-6,3 bar. 


