MAKSİ GÖÇÜK ÇEKTİRME SETİ
Art.-Nr. 0988 002 807
Maksi çektirme kolu ile kaporta
düzeltme sistemi
Maksi çektirme ile
deformasyonlar hassas
ve kusursuz bir şekilde
düzeltilebilir. Çukur düzeltici için
alternatif donanım.
Kaynak yapma yerine
yapıştırma. Yapıştırma
tekniğinin aşağıda sayılan
avantajları sayesinde rasyonel
çalışma mümkündür:
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Teslimat kapsamı:

0691 500 140
0691 500 141
0890 100 057
0691 500 115
0691 500 116
0691 500 117
0691 500 118
0691 500 121
0691 500 114
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1
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1

1
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1
1
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1
1

Tanım

Art.-Nr.

Maksi çektirme kolu
Mini çektirme çekme parçası
Eritme mum yapıştırıcı (özel yapıştırıcı, Ø 12 mm)
Adaptör,yuvarlak,bükülmez (sarı), Ø 40mm
Adaptör, yuvarlak, esnek (mor), Ø 40 mm
Adaptör, oval, bükülmez (sarı), 47 x 33 mm
Adaptör, oval, esnek (mor), 47 x 33 mm
Adaptör, yuvarlak, küçük (mavi), Ø 35 mm
Adaptör parçası (ideal takma ve çıkarma için)
Özel esnek spatula (yapıştırıcı üzerinden kolay
çıkmayan)
Eldiven boyut 9 (istek dışı yanmadan korur)
Zımpara keçesi (adaptörü ilk defada pürüzlendirmek
için)
Temizlik mendilleri (Ön temizleyici için ideal)
Silikon Temizleyici 1 lt
Dondurucu Sprey 200 ml

•B
 ilinen diğer bütün ön işlemelere
burada gerek kalmaz.
•Y
 apıştırma esnasında düşük miktarda
ısının meydana çıkması dolayısıyla
gittikçe karmaşık yapıya sahip olan
araçlarda zaman alıcı işlemlerin
yapılmasına gerek kalmaz. Sac arka
tarafının koruma kaplamasına, iç
döşemenin, hava yastığının, elektrik
elemanlarının vs. sökülmesine gerek
yoktur.
•Y
 apıştırma tekniği üniversal
uygulamaları mümkün kılar. Çeşitli
malzemenin (çelik, alüminyum,
paslanmaz çelik) düzeltilmesi ve kritik
çalışmalar örn. motorsiklet depoları.
•H
 asar görmemiş boyaları sökmek
gerekmez. Uygun fiyatlı onarım
yöntemi olarak sonradan boya
gerektirmeyen kaporta düzeltme
yöntemi.
•M
 aksi çektirmenin tek elle kullanılması
çukur etrafına destekleyici çekiç
darbeleri vurma imkanı yaratır. Bu
şekilde düzeltilmiş çukurlar stabilite
kazanır ve daha az gerilimli olur.
•M
 aksi çektirme sistemi içine daha
başka kaporta düzeltme aletleri
entegre edilebilir. 3’lü çengel ile
genişletme Art.-Nr. 0691 500 143
elektrotlu kavrama ile genişletme
Art.-Nr. 0691 500 142.

