
Sada utahováku 1/2" s příslušenstvím NC-0415 M6
• sada příklepového utahováku NC-4217 v praktickém kufříku s příslušenstvím 
• 10 ks tvrzených oříšků s rozměry 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm; 1 ks prodlužovací nástavec 127 mm; 1 ks imbusový klíč 4 mm
• miniaturní olejovač 1/4"; vsuvka pro připojování pomocí rychlospojek

Sada utahováku 1/2" s příslušenstvím NC-0415 M6

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Moment (Nm) Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Hmotnost

(kg)Rozsah Max.

 NC-0415M6  1/2" 16  203 - 434  542 119 184 2,5

Příklepový utahovák NC-6255Q 3/4" 
• příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/4" určený pro utahování a povolování šroubů až do M25
• vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 1 890 Nm 
• tělo z hořčíkové slitiny a kompozitních materiálů s nízkou hmotností pouze 1,9 kg
• minimální hlučnost 85 dB, vybavené praktickým čelním mazáním
• oblast použití: utahování a povolování šroubů v autoopravárenství, pneuservisech, logistických společnostech a zemědělské technice

Příklepový utahovák NC-6255Q 3/4"

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Moment (Nm) Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Hmotnost

(kg)Rozsah Max.

NC-6255Q 3/4" 25 271 - 1 491 1 890 136 198 1,9

Příklepový utahovák NC-6236Q 3/4"  
• příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 3/4" určený pro utahování a povolování šroubů až do M25
• vybavený dvojitým kladívkovým příklepem s max. krouticím momentem 1 627 Nm 
• extrémně krátké provedení s délkou pouze 171 mm, minimální hlučnost 83 dB, vhodné pro průmyslové nasazení
•  oblast použití: utahování a povolování šroubů v průmyslu, autoopravárenství, pneuservisech, logistických společnostech 

a zemědělské technice

Příklepový utahovák NC-6236Q 3/4"

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Moment (Nm) Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Hmotnost

(kg)Rozsah Max.

NC-6236Q 3/4" 25 271 - 1 220 1 627 155 171 2,7

Sada utahováku 3/4" s příslušenstvím NC-0615 M0
•  sada příklepového utahováku NC-6113 v praktickém kufříku s příslušenstvím
• utahovák NC-6113 s dvojitým kladívkovým příklepem pro profesionální používání
• 8 ks tvrzených oříšků s rozměry 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm
• 1 ks prodlužovací nástavec 178 mm a 1 ks univerzální spojka; 2 ks imbusový klíč 4 a 5 mm, 1 ks o-kroužek a kolík
• miniaturní olejovač 1/4"; vsuvka pro připojování pomocí rychlospojek

Sada utahováku 3/4" s příslušenstvím NC-0615 M0

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Moment (Nm) Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Hmotnost

(kg)Rozsah Max.

NC-0615M0  3/4" 25  203 - 814  1 153 198 252 4,6

Příklepový utahovák NC-6218 3/4"
• nejsilnější příklepový utahovák s upínáním 3/4" vybavený dvojitým kladívkovým příklepem 
• dvouruční provedení pro lepší manipulaci, ergonomicky tvarované rukojeti
• pracovní tlak 6,3 bar; určeno pro každodenní profesionální používání
• oblast použití: utahování a povolování větších šroubů v autoservisech, dopravních podnicích a zemědělských družstvech

Příklepový utahovák NC-6218 3/4"

Obj. č. Upínání
Šrouby

(mm)

Moment (Nm) Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Hmotnost

(kg)Rozsah Max.

NC-6218 3/4" 27 271 - 1 898 2 034 182 320 5,7

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro 

bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!
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