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speCyFikaCJa teChniCzna

master 35
•	 maŁa WaGa - tYLKO 18,2 KG
•	 NIsKI POZIOm HaŁasU
•	 maŁe NaraŻeNIe Na DrGaNIa
•	 NIsKI POZIOm emIsJI sPaLIN
•	 NIsKIe ZUŻYCIe PaLIWa
•	 NIsKIe KOsZtY UtrZYmaNIa
•	 sZYBKIe DZIaŁaNIe

Wymiary Długość
570 mm

Wysokość 
280 mm

szerokość 
445 mm

silnik emak 56.5 c.c. dwusuwowy

Obsługiwane 
średnice śrub

śruba m16 - m32 mm

prostokąt każdy rozmiar

sześciokąt do 83 mm

kwadrat do 67 mm

Bolec napędowy standard 1”, kwadratowy

Zakres 
momentu
obrotowego

500 do 1800 Nm, ustawiany za po-
mocą pięciopozycyjnej manetki regu-
lacyjnej.
W specjalnych warunkach możliwe 
jest osiągnięcie 2 750 Nm momentu 
obrotowego.
master 35 odkręci każdy wkręt wcze-
śniej dokręcony za pomącą innych 
dostępnych na rynku zakrętarek

Wibracje Zastosowanie 
wysokiej 
jakości 
materiałów 
oraz rozwiązań 
technicznych 
pomaga 
zredukować 
do rozsądnego 
poziomu 
narażenie 
operatora na 
wibracje.

rzeczywiste osiągane wy-
niki mogą się różnić w za-
leżności od techniki ope-
ratora oraz stanu samego 
klucza, śruby mocującej, 
toru oraz nasadki klucza.
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wiertŁa

skrzynia transpotrowa

kLuCze nasadowe

skrzynia transportowa z otwieranym wiekiem 
posiada dwa poręczne uchwyty do przenoszenia.
W skrzyni jest miejsce na zakrętarkę master 35, 
nasadki, wiertła oraz inne niezbędne akcesoria.

W ofercie szybkomocujący uchwyt 
do wierteł oraz wiertła o średnicy 
od 10 do 22 mm, do wiercenia we 
wszystkich rodzajach drewna.

standardowe i specjalne na kwa-
drat napędowy 1”.
Wyjście na:
•	 sześciokąt          21 - 46 mm
•	 Kwadrat            21 - 25 mm
•	 Prostokąt                   19  x  17 mm

25 x 28 mm
                          28 x  21 mm

Przeguby
Klipy maxi
Pierścienie gumowe i sztyfty 
stalowe do nasadek
W ofercie również nasadki 
do zakrętarek innych producentów



wózek do zakrętarki
master 35

•	 regulowane ramię do pracy 
z narzędziami o zróżnicowanej 
wadze

•	 Hamulec
•	 szybki montaż I demontaż bez 

użycia narzędzi
•	 specjalne zawiesia umożliwiają-

ce pracę w pionie oraz poziomie
•	 Zabezpieczony korpus wózka 

podczas transportu
•	 Izolowane rolki
•	 Pochylenie do 5 °

Ciężar kg
kółko wsporcze 10,00

ramię wsporcze 3,00

korpus wózka 17,00

łącznie 30,00

wymiary
po zmontowaniu mm
Długość 1080

szerokość 1625

Wysokość

podniesiony 870

opuszczony 440 

dane teChniCzne wózka

wyposażenie

CeChy

Wózek jest zbudowany do pracy przy standartowym rozstawie szyn 1435 mm.
Istnieje możliwość wykonania wózka o rozstawach od 1430 mm do 1680 mm.

Wózek, oprócz mastera 35, może pracować także z innymi narzędziami np. pneumatycznym
przyrządem do usuwania skorodowanych sprężyn.

zawiesie do pracy w poziomie zawiesie do pracy w pionie



master 35® no go 

kowadŁo nasadki

Przymiar dostarczany jest z uniwersalnym uchwytem lub smyczą które pozwalają na noszenie go 
przy kluczach lub przy pasku co minimalizuje ryzyko zgubienia go.
Wykonano go z wysokiej jakości aluminium. 
Przymiar master 35 No Go może być stosowany z wszystkimi rodzajami kowadeł 1” oraz nasadami 
i akcesoriami innych producentów.

Przyrząd pasuje do kowadłaPrzyrząd nie pasuje do kowadła Przyrząd wchodzi do wnętrza nasadki

Przymiar master 35® no go został zapro-
jektowany aby pomóc operatorom zakrętar-
ki w podjęciu decyzji o wymianie zużytego 
kowadła oraz akcesoriów takich jak nasadki, 
przedłużki itp.

Używanie zużytych nasadek na dobrym 
kowadle lub dobrych nasadek na zużytym 
kowadle powoduje dodatkowe drgania, któ-
re powodują uszkodzenia zakrętarki i wpły-
wają na szybsze zużywanie się elementów 
urządzenia. 

Jeżeli przymiar można założyć na kowadło 
lub jego druga część pasuje do nasadki ele-
ment należy wymienić.

Wyłączny przedstawiciel firmy                    w Polsce w zakresie dostaw oraz serwisu 

naLeży wymieniĆ!ok naLeży wymieniĆ!
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