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Ráčny

KÓD DÉLKA

U02370112 1/4” 120 mm

U02370114 3/8” 210 mm

U02370116 1/2” 260 mm

U02370119 3/4” 510 mmKód U02370070

DÉLKA MŮŽE BÝT PRODLOUŽENA AŽ O VÍCE NEŽ 70 % 
DÉLKY STANDARDNÍ RÁČNY.

Teleskopická ráčna 237 FB poskytuje 
větší páku ve srovnání s tradiční 
ráčnou.
Díky pohyblivé hlavě můžete pracovat
i na špatně přístupných místech.

300÷440 mm

280÷413 mm

Kód U02450003

KÓD DÉLKA

U02370122 1/4” 120 mm

U02370126 1/2” 260 mm

Tlačítko pro rychlé uvolnění a 
utěsněná hlava

Ráčna se zajišťovacím systémem pro nástrčné hlavice
-  Mechanismus s 72 zuby a úhlem záběru 5° pro práci v   
 omezených prostorech
-  Páka pro změnu směru otáčení ovládaná jednou rukou
-  Tlačítko pro uvolnění nástrčné hlavice
-  Kuželová rukojeť ze dvou materiálů zaručuje bezpečnost a pevný  
 úchop
-  Utěsněný mechanismus
-  Tělo z kované oceli s dvojitou částí ve tvaru T: nízká hmotnost a  
 odolnost
-  Otvor pro zavěšení zaručuje snadnou viditelnost na panelu s nářadím
-  Úprava povrchu chromováním

Obousměrná ráčna s utěsněným 
mechanismem
-  237 B 1/4-3/8-1/2 Model se 72 zuby a úhlem záběru 5° 
-  237 B 1/4 Model se 120 zuby a úhlem záběru 3°
-  Utěsněný mechanismus s jednodílnou hlavou z kované  
 oceli 
-  Páka pro změnu  směru otáčení ovládaná jednou rukou 
-  Lze používat oběma rukama stisknutím na hlavu ráčny
-  Tělo z kované oceli s dvojitou částí ve tvaru T: nízká  
 hmotnost a odolnost
-  Kuželová rukojeť ze dvou materiálů zaručuje bezpečnost  
 a pevný úchop
-  Rukojeť s otvorem pro zavěšení na panelu pro nástroje
-  Úprava povrchu chromováním

Kloubová vysunovací ráčna
-  Možnost prodloužení na délku až o 70 % větší než standardní ráčna
-  Systém pro regulaci délky na rukojeti 
-  Hlava otočná v rozsahu 180°
-  Model se 72 zuby a úhlem 5° 
-  Inverzní systém s integrovanou páčkou 
-  Utěsněný mechanismus
-  Tlačítko pro uvolnění nástrčného klíče 
-  Kónická rukojeť ze dvou materiálů 
-  Rukojeť s otvorem pro zavěšení 
-  Povrchová úprava chromováním

Kloubová vysunovací otočná rukojeť
-  Možnost vysunutí až do 7 různých poloh 
-  Systém pro nastavení délky
-  Hlavice otočná v rozsahu 180° 
-  Kónická rukojeť ze dvou materiálů 
-  Rukojeť s otvorem pro zavěšení 
-  Povrchová úprava chromováním


