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1" HAVALI DARBEL  B JON TABANCASI

360° döndürülebilir ilave sap 1" - dört kö e içinde emniyet 
pimi deli i

Ergonomik, kauçuk kaplamalı 
sap ve 360° döndürülebilir 
hava giri i

Tabancanın üst kısmında 
360° döndürülebilir hava 
çıkı ı. Havanın istedi iniz 
yönde çıkı ı sa lanır.

Sa -Sol yön de i tirme ve 
dört kademeli sıkma torku her 
kullanım alanında uygunluk 
sa lar.

Düzenli kullanımlarda hava yoluyla makineye bir miktar ya  aktarılmalıdır. Ya layıcı kullanılması tavsiye edilir.

Hızlı tork artı lı, son derece 
sa lam ve güçlü darbeli bijon 
tabancası

A ır vasıta servis bakım i leri, 
yapı ve tarım makinaları,
endüstriyel bakım ve onarım 
i leri gibi zorlu uygulamalar
için idealdir.

Sa lam alüminyum gövdeli, 
dengeli cihaz.
Yüksek kullanım ömrü ve optimum a ırlık 
dengesi.

Lastikli ve ergonomik saplı, 
360° derece döndürülebilir 
ilave saplı, kullanıcı uyumlu 
sa -sol yön de i tirme ve
ayarlanabilir dü meler.
Çalı ma arasında sapı so utur. Kullanımı 
kolaydır.

6 kanatlı motorlu yüksek kaliteli 
yüksek güçlü darbe motoru.
Düzenli ya lamayla kullanım ömrü artar. 
Çok az titre imli.

DSS 1" P
Art.-Nr. 0703 775 0

Aksesuar
Tanım Art.-Nr. Amb./Ad.
Nikel kaplama çelikten R 1/2“ dı  di li uç 0699 100 612 3
Havalı cihazlar için özel ya  (1 lt) 0893 050 5

1
1“-Kraft lokma takımı 0715 15 ...

Kademe Sıkma torku yakla ık 
Nm

1 895
2 1.287
3 1.355
4 1.694

Teknik bilgiler
Tip DSS 1" P
4 kö e kafa tipi 1"
Çalı ma momenti*    Nm 895 - 1.694
maks. sökme torku Nm 2.440
Ø i letme basıncı      bar 6,3
A ırlık  kg 9,97
Boyutlar  (U x G x Y) mm 305 x 104 x 276
Ø Hava tüketimi  l/dak. 310
Ba lantı rekoru inç 1/2"
Asgari hortum geni li i  mm 11
Ses çıkarma seviyesi   db(A) 93

* Çalı ma momenti, ortalama çalı ma ko ullarında ola an olarak eri ilen döndürme momentidir.
Bu de er güçlü bir ekilde de i iklik gösterebilen çevre ko ullarına (hava basıncı, hortum mesafesi, kirlenme...)  ba lı olarak 
de i ebilmektedir.
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