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Hýzlý Baðlama Somunu "Fixtec“
Taþlama gereçlerinin aletsiz deðiþtirilmesi.
El ile döndürülerek takýlýr ve tekrar çözülür.
Artýk anahtar aramak yok!

Art.-Nr. 0702 480 900
l Maks. Ø150 mm piyasada bulunan mil diþleri M 14 olan

avuç taþlayýcýlar için .
l Kol yukarý kaldýrýlmalý ve taþlayýcý mili sabitlenmiþ olarak

somun saat ibreleri yönünde sýkýlmalýdýr. Kol tekrar indiril-
melidir. 

l Gerekirse hýzlý baðlama somunu alýn deliði anahtarý ile
sökülebilir.Delikler kolun altýnda bulunur. Uygun alýn
deliði anahtarý Art.-Nr. 0702 489 904.

Dikkat!
Baðlama flanþýnýn ve kesme veya flap diskin montajýndan
sonra açýkta kalan taþlama milinin asgari uzunluðu en az 3
mm olmalýdýr.

Hýzlý baðlama somunu „Fixtec“  piyasada bulunan baðlama
somunlarýndan az bir miktar büyüktür. Bundan dolayý
somun bütün iþler için kullanýlabilir.

Hýzlý Baðlama Somunu “Jacobs“
Taþlama gereçlerinin aletsiz deðiþtirilmesi.
El ile döndürülerek takýlýr ve tekrar çözülür.
Artýk anahtar aramak yok!

Art.-Nr. 0702 489 900
l Ø180 mm – 230 mm ve piyasada bulunan mil diþleri M 14

olan avuç içi taþlayýcýlar için.
l Patentli baðlama sistemi sayesinde en zor iþlerde bile

sýkýþmalar neredeyse tamamen önlenir.

Dikkat !
Baðlama flanþýnýn ve kesme veya flap diskin montajýndan
sonra açýkta kalan taþlama milinin asgari uzunluðu en az 10
mm olmalýdýr.

1. Art.-Nr. 0955 702 492
l Maks. disk çapý 125 mm olan avuç içi taþlayýcýlar için.
l Makine taþlayýcý disk ve ilave sap ile birlikte muhafaza edi-

lebilir.
l Kullaným talimatý ve alýn deliði anahtarý için tutucu.

2. Art.-Nr. 0955 702 496
l 180 mm ve 230 mm disk çaplý avuç içi taþlama makineleri

için.
l Makine taþlayýcý disk ve ilave sap ile birlikte muhafaza edi-

lebilir.
l Kullaným talimatý, alýn deliði anahtarý ve taþlama diski için

tutucu.

Jet Taşları için Hýzlý Baðlantı Somunlarý

Avuç Ýçi Taþlayýcý için Boþ Çanta
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