Elektrisk flareverktøy
VET
VET-- 19Li

EAN 5706445530625 / E- NR
VET-19Li er en batteridrevet, tidsbesparende elektrisk flareverktøy.
VET-19Li leveres med forskjellige størrelse flarer for varierende rørstørrelser.
Velg flare for gjeldende rørstørrelser og plasser dem enkelt rundt røret.
Avstandsbegrenseren sørger for at du får satt inn røret riktig hver gang. Lås
fast med håndtaket, trykk på knappen og VET-19Li kjører selv inn og ut flarene.
Du får derfor det samme fine resultatet hver gang på en enkel måte.
Vet-19Li benytter et 7.4V 2.0Ah Lithium-batteri, som sikrer deg lang brukstid
når du trenger å få jobben gjort raskt og nøyaktig.
Hvis det er mørkt, er det mulig å slå på LED-lyset, noe som kan hjelpe deg
under oppgaven. Flarene er enkle å montere og erstatte hvis det er varierende
rørstørrelser. Verktøyet leveres i en praktisk koffert, med batteri, lader og flaver
1/4",5/16",1/2",3/8",5/8",3/4"
Egenskaper:
• Li-batteridrevet verktøy - veldig tidsbesparende
• Enkel og rask betjening - høy kvalitet
• Høy ytelse, praktisk design - enkel å betjene
• Rask ladning, fulladet på bare 30 minutter
• Enkel håndtering med det nye flaresystemet, sikrer rask håndtering av
kobberrør
• Avstandsstopp sørger for at du får satt røret korrekt inn hver gang
• LED lykt hvis du trenger litt ekstra lys under oppgaven
• Leveres i en praktisk koffert
Se filmen nedenfor for en demonstrasjon av hvor enkelt det kan gjøres.
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Tekniske Data:
Batteri
7,4v Li

Mål
252x101x100mm

Vekt
1,3 kg

Tilbehør
EAN

E- NR

Produkt

5706445530755

VET-19li klemme 5/8"

5706445530762

VET-19li klemme 1/2"

5706445530779

VET-19li klemme 3/8"

5706445530786

VET-19li klemme 1/4"

5706445530748

VET-19li klemme 3/4"

5706445530793

VET-19li batteri

5706445530809

VET-19li lader
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