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Odporúčaná maximálna veľkosť 
skrutiek: M27.

Ideálne vhodný na výmenu kolies 
úžitkových vozidiel.

Dobre vyvážené náradie v robust-
nom kryte z hliníka.
 Dlhá životnosť a optimálna poloha ťažiska.

Pogumovaná a ergonomická 
rukoväť. Pohodlné prepínanie 
pravo-/ľavobežného chodu 
a vypínač s reguláciou.
Rukoväť sa pri práci neochladzuje. Náradie 
je veľmi praktické a pohodlné.

Vysokokvalitný rázový mechaniz-
mus v olejovom kúpeli so 6-lamelo-
vým motorom.
Predĺžená životnosť vďaka stálemu mazaniu. 
Takmer bez vibrácií.

Spoľahlivý, výkonný rázový 
uťahovač s rýchlym nárastom 
krútiaceho momentu.

Stupeň Uťahovací moment Nm 
cca

1   350
2   685
3 1.300
4 1.440

Prepínací piest, ako aj štyri 
stupne uťahovacieho
momentu sa dajú prepínať 
jednou rukou a umožňujú
optimálne ovládanie pri 
každej aplikácii.

Priechodný otvor pre poistný 
kolík v 3/4“ štvorhrane.

Ergonomická, pogumovaná 
rukoväť a o 360° otočný
prívod vzduchu.

Príslušenstvo
Označenie Obj.č. Bal./ks
Nátrubok s R 3/8” vonkajším závitom, z poniklovanej ocele 699 100 638 3
Malá olejnička s 3/8” vnútorným závitom 699 070 338

1Špeciálny olej pre pneumatické náradie (1 l) 893 050 5
Sady 3/4” húževnatých zakladacích kľúčov 714 14…

Pri pravidelnom používaní je potrebné denne do náradia cez stlačený vzduch pridať trochu oleja. Odporúčame používať olejničku.

DSS 3/4“ H
Obj.č. 703 773 0
Bal./ks 1

Dostupný v systéme ORSY® fleet.

Technické údaje
Pohon 
vonkajší 
4-hran

Pracovný 
krútiaci 
moment*
Nm

Max. krútiaci 
moment 
pri uvoľňovaní
Nm

Ø 
pracovný 
tlak
bar

Hmotnosť
kg

Rozmery (D x Š x V)
mm

Ø 
spotreba 
vzduchu
l/min.

Pripájací 
závit
palce

Minimálna 
svetlosť 
hadice
mm

Hladina 
akustického 
tlaku
dB(A)

3/4” 350–1.440 1.500 6,3 4,73 261 x 87 x 227 215 3/8” 11 96

*  Pracovný krútiaci moment je krútiaci moment, ktorý možno obvykle dosiahnuť za priemerných pracovných podmienok. 
Závisí od silne premenlivých podmienok prostredia (tlaku vzduchu, svetlosti hadice, znečistenia...).


