VVG AKKUS SZEGECSHÚZÓK
6,4 mm
-ig

5 mm-ig

Tökéletes a nagyszilárdságú
szegecseléshez is.

5 mm-ig

g
7,8 mm-i

DMSD2G
Folyamatellenőrzés

Kicsi. Könnyű. Okos.
5 mm-ig

ÚJ !

Maximális erő

KOMPAKT. KÖNNYŰ. ERŐTELJES.

Mobil. Sokoldalú. Jövőbe mutató.

1

Rivdom®- és RivSmart® akkus szegecshúzók.

Két név, egy család az innovatív, modern szegecselés technikában.
Mindegyik eszközt kiemelkedő teljesítményértékek és ergonomikus kialakítás
jellemez. Folyamatos súlycsökkentési koncepció, valamint hasznos kiegészítési
lehetőségek mellett a legjobb ár-/érték arányt kínálják.
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RIVDOM®ZERO12V

ÚJ !

Akkumulátoros szegecshúzó

12V
KOMPAKT. KÖNNYŰ. ERŐTELJES.

5 mm-ig

Meggyőzően könnyű és praktikus.
Szerszám nélküli karbantartás,
kefe nélküli motor.

Legmodernebb motortechnológia
Kefe- és kopásmentes. Az újonnan
kifejlesztett BLDC egyenáramú motor egy közel kopásmentes és hosszú
életciklust garantál.

Szerszám nélküli
karbantartás

Az új családtag.
RivdomZERO 12V ultrakompakt

RivdomZERO12V

A húzópofák és a betétek cseréje
egyszerűen és gyorsan elvégezhető a
munkavégzés helyszínén.

burkolattal, kefementes motorral
és RivdomPLUS töltési
technológiával kivitelezett.
A kopóalkatrészek szerszám nélküli
cseréje, valamint az 1,3 kg-os tömeg
garantálja a legmagasabb komfortot
a munkavégzés során.

Az alacsony áramigény és a csökkentett hőfejlődés megnövelik az akku
élettartamát és a hatékonyságot.

PRAKTIKUS TARTOZÉKOK

Övtartó (opcionálisan
azonosító táblácska)

Függesztő fül
balanszerekhez

LED-es
munkaterület
megvilágítás
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Robusztus, átlátszó
gyűjtőtartály

Műanyag tartó a betéteknek

(különböző méretben
opcionálisan kapható!)
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BÜRSTENLOS
BRUSHLESS

RIVDOM®ZERO12V

ÚJ GENERÁCIÓS
AKKUS SZEGECSHÚZÓK

Akkumulátoros szegecshúzó

Egyedileg beállítható visszafutás
A kézi üzemmód használatakor a nyomógombot a szegecs leszakadásáig kell működtetni.
A nyomógomb kioldása után a készülék visszatér az alaphelyzetbe. A RivdomZERO12V egy
automatikus üzemmódot is kínál.
Itt a nyomógomb egyszeri megérintésével a szegecshúzó automatikus elvégzi a szegecselési
folyamatot. A szerszám közvetlenül a szegecs leszakításához szükséges erő kifejtése után
kiindulási pozícióba áll vissza, így fenntartva a lehető legrövidebb idejű szegecselési ciklust.

Tartozék:
meghosszabított hüvely a
mélyen fekvő szegecselési
pontokhoz.

ERGONOMIE
ERGONÓMIA

ÜBERLAS
T

OVERLOAD

Kompakt méretek
A leszerelhető, átlátszó gyűjtőtartálynak
köszönhetően a készülék méretei tovább
csökkenthetők, így páratlanul praktikus
a szűk szerelési helyeken.

BATTERIE
LEE

R
BATTERY
EMPTY
BEHÄLTE
R

EMPTY CON LEEREN
TAINER

GERÄTE
SE

TOOL SER RVICE
VICE

Kiváló ergonómia a gumírozott,
minden kézméretnek megfelelő
univerzális markolatnak
köszönhetően.

Bizto

beépített bizt nság
a zárókupak onsági kapcsoló
vagy gy
nélküli műk űjtőtartály
öd
megakadályo tetés
zására.

Robusztus és rugalmas
Innovatív rendszercsomagolási megoldás
hozzáadott értékkel. Az L-Boxx
kompatibilis minden más gyártó L-Boxx
dobozával is.

Kényelmes működtetés a
precíz kapcsolónak
köszönhetően.

Jövőbe mutató töltési technológia - tökéletes
akkumulátor kihasználás
Az erőteljes 12V / 2,0 Ah-ás Li-Ion akkumulátorok
kevesebb, mint 30 perc alatt feltölthetők - a 90% -os
töltöttség már kb. 20 perc alatt elérhető,
így a töltési ciklus mindig rövidebb, mint a
munkafolyamat során felhasznált idő! A töltöttségi
szint az akkuba épített kijelzővel ellenőrizhető.
Opcionálisan 12V / 4,0 Ah-ás akkumulátor
tartozékként megvásárolható. Kiváló minőségű,
elektronikus gyorstöltő a felhasznált akkumulátor
automatikus azonosításával.
A Rivdom-család 12V, 16V és 20V-os akkujai azonos
töltővel tölthetők.
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RivdomZERO12V

Töltési technológia
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RIVDOM®ZERO12V

Akkumulátoros szegecshúzó

240 mm

64 mm
21 mm

Opcionálisan
választható
Szorítóbetétek
gondoskodnak arról,
hogy a szegecs
függőleges munkapozícióban se essen ki a
szegecshúzóból és így egy kéz
szabaddá válik a munkavégzéshez.

275 mm

Műszaki adatok
2,4

3,0

3,2

4,0

4,8

5,0

6,0

6,4

8,0

Alumínium
Acél
Rozsdamentes acél
Réz ötvözetek
max. 3,4 mm

Húzóerő

< 30 perc
Behúzás

1,3 kg akkuval

8.500 N

20 mm

RivdomZERO akkus szegecshúzó - 12V/2,0 Ah akkuval (száma típustól függő), töltöttség
kijelzővel, 4x standard cserélhető betéttel dobozban, 1x RivdomPLUS akku gyorstöltővel,
gyűjtőtartállyal, övtartóval, függesztőfüllel és zárókupakkal L-Boxx kofferben.

Gyűjtőtartály - különböző méretekben max. 11 cm-ig.

S

8 cm

8 cm +

L

11 cm

L+

XL+

Akku töltőállomás

RivdomZERO12V

5,5 cm

Több akkumulátor töltésére
alkalmas töltőállomás cserélhető
adapterrendszerrel - alkalmas a
RivdomPLUS akkumulátorokhoz.
Más gyártók adapterei kérésre
rendelkezésre állnak.

4

EW 1867 Hungária Kft., 2100 Gödöllő, Ipari Park, 8071/47 hrsz.
Tel.: +36 28 503 100 • Fax: +36 28 404 729
Mail: info@ew1867.hu • Web: www.ew1867.hu

RIVDOM®ONE16V

Akkumulátoros szegecshúzó

Évek óta a VVG gyár standard szegecshúzója.
Megbízható minden helyzetben
és a jelenlegi új akkutöltési technológiával még
gyorsabban újratölthető.

5 mm-ig

RivdomONE16V - meggyőzi a felhasználót
A max. 5mm átmérőjű szegecs (minden anyag) az erős motornak
és az optimalizált feszítő szerkezetnek köszönhetően megbízhatóan
kerül meghúzásra.
Rivdom®ONE16V a kiváló minőségű Li-Ion akkumulátorral
és RivdomPLUS töltési technológiával, és a már jól bevált
L-Boxx rendszerben kerül szállításra.

RivdomONE16V

Az új burkolatot a kiváló ergonómia és a csökkentett súly jellemzi.
A precíz kapcsoló lehetővé teszi a gyors és kényelmes munkavégzést.

Robusztus és rugalmas
Innovatív rendszercsomagolási megoldás
hozzáadott értékkel.
Az L-Boxx kompatibilis minden más
gyártó L-Boxx dobozával is.

PRAKTIKUS TARTOZÉKOK

Övakasztó

(opcionálisan azonosító
táblácska)

Függesztő fül
balanszerekhez

LED-es
munkaterület
megvilágítás
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Robusztus, átlátszó
gyűjtőtartály

Műanyag tartó a betéteknek

(különböző méretben
opcionálisan kapható!)
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RIVDOM®ONE16V

ÚJ GENERÁCIÓS
AKKUS SZEGECSHÚZÓK

Akkumulátoros szegecshúzó
Minden szegecsátmérő egy betéttel,
a VARIO állítható betéttel szegecselhető.

5 mm-ig

Gyakran használ különböző méretű szegecseket?
Használjon egy betétet, váltson gyorsan
és egyszerűen a 2,4 mm, 3,0 / 3,2 , 4,0
és 4,8/5,0 mm-es átmérők között
szerszám nélkül.

Meghosszabbított hüvely.

TARTOZÉK

2,4 mm-től

Csak 20 mm átmérőjű!

ERGONOMIE
ERGONÓMIA

Bizto

beépített bizt nság
a zárókupak onsági kapcsoló
vagy gy
nélküli műk űjtőtartály
öd
megakadályo tetés
zására.

Kiváló ergonómia, kis súly,
gumírozott markolat.

Kompakt méretek
Zárókupak - gyűjtőtartály nélküli
munkavégzéshez.

Kényelmes munkavégzés
a precíz kapcsolónak
köszönhetően.

Jövőbe mutató töltési technológia - tökéletes
akkumulátor kihasználás
Az erőteljes 16V / 2,0 Ah-ás Li-Ion akkumulátorok kevesebb,
mint 30 perc alatt feltölthetők - a 90% -os töltöttség
már kb. 20 perc alatt elérhető,
így a töltési ciklus mindig rövidebb, mint
a munkafolyamat során felhasznált idő!
A töltöttségi szint az akkuba épített kijelzővel
ellenőrizhető. Opcionálisan 16V / 4,0 Ah-ás
akkumulátor tartozékként megvásárolható.
Kiváló minőségű, elektronikus gyorstöltő
a felhasznált akkumulátor automatikus
azonosításával. A Rivdom-család 12V, 16V és 20V-os
akkujai azonos töltővel tölthetők.
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RivdomONE16V

Töltési technológia
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RIVDOM®ONE16V

Akkumulátoros szegecshúzó

280 mm

65,5 mm
23 mm

Opcionálisan választható
Szorítóbetétek
gondoskodnak arról, hogy
a szegecs függőleges
munkapozícióban se essen
ki a szegecshúzóból és így
egy kéz szabaddá válik
a munkavégzéshez.

275 mm

Műszaki adatok
2,4

3,0

3,2

4,0

4,8

5,0

6,0

6,4

8,0

RivdomONE16V

Alumínium
Acél
Rozsdamentes acél
Réz ötvözetek
max. 3,4 mm

Húzóerő

< 30 perc
Behúzás

1,8 kg akkuval

10.000 N

21 mm

RivdomONE 16V akkus szegecshúzó - 16V/2,0 Ah akkuval (száma típustól függő), töltöttség
kijelzővel, 4x standard cserélhető betéttel dobozban, 1x RivdomPLUS akku gyorstöltővel,
gyűjtőtartállyal, övtartóval, függesztő füllel és zárókupakkal L-Boxx kofferban.

190

Gyűjtőtartály - különböző méretekben max. 11 cm-ig.
5,5 cm

S

8 cm

8 cm +

L

11 cm

L+

XL+

Akku töltőállomás
Több akkumulátor töltésére
alkalmas töltőállomás cserélhető
adapterrendszerrel - alkalmas
a VVG akkumulátorokhoz.
Más gyártók adapterei kérésre
rendelkezésre állnak.
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RIVDOM®TWO20V

Akkumulátoros szegecshúzó

6,4 mm
-ig

RivdomTWO20V- a nagy teljesítményű akkus szegecshúzó
6,4 mm átmérőjű szegecseléshez kifejlesztve (minden anyaghoz) - nagy
szilárdságú változatokhoz is!
20 000 N erővel és a nagyon nagy, 30 mm-es behúzással a szabványos szegecselés
mellett a nagyszilárdságú változatok, mint például a FERO®-Bulb és a FERO®-Bolt,
vagy a hasonló szegecsek behúzásához is alkalmas. Továbbá a sajtolt szegecsek
is gyorsan és megbízhatóan, további igazítás nélkül feldolgozhatók.

RivdomTWO20V

A Rivdom® TWO20V szintén új, ergonómiailag nagymértékben javított burkolattal,
2 mm-es kioldású kapcsolóval, valamint
a jól ismert, Rivdom-család változatos
felszereltségével rendelkezik.

Robusztus és rugalmas
Innovatív rendszercsomagolási megoldás
hozzáadott értékkel.
Az L-Boxx kompatibilis minden más
gyártó L-Boxx dobozával is.

PRAKTIKUS TARTOZÉKOK

Függesztő fül
balanszerekhez

LED-es
munkaterület
megvilágítás
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Robusztus, átlátszó
gyűjtőtartály

Műanyag tartó a betéteknek

(különböző méretben
opcionálisan kapható!)
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Akkumulátoros szegecshúzó

ÚJ GENERÁCIÓS
AKKUS SZEGECSHÚZÓK

RIVDOM®TWO20V
TARTOZÉKOK

Egyedileg beállítható visszafutás
A kézi ütemmód használatakor a nyomógombot a szegecs leszakadásáig
kell működtetni. A nyomógomb kioldása után a készülék visszatér az
alaphelyzetbe.
A RivdomTWO20V egy automatikus üzemmódot is kínál. Itt a nyomógomb
egyszeri megérintésével a szegecshúzó automatikus elvégzi a szegecselési
folyamatot. A szerszám közvetlenül a szegecs eltépéséhez szükséges erő
kifejtése után kiindulási pozícióba áll vissza, így fenntartva a lehető
legrövidebb idejű szegecselési ciklust.

Meghosszabbított hüvely

ERGONOMIE
ERGONÓMIA

nsáigkapcsoló
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Legmodernebb motortechnológia
Kefe- és kopásmentes. Az újonnan kifejlesztett BLDC egyenáramú motor
egy közel kopásmentes és hosszú életciklust garantál.

Kiváló ergonómia, kis súly
és gumibetétes markolat.

Az alacsony áramigény és a csökkentett
hőfejlődés megnövelik az akku élettartamát és a hatékonyságot.
Kompakt méretek.
Zárókupak - gyűjtőtartály
nélküli munkavégzéshez.

Kényelmes munkavégzés a
precíz kapcsolónak
köszönhetően.

Töltési technológia

Az erőteljes 12V / 2,0 Ah-ás Li-Ion akkumulátorok
kevesebb, mint 30 perc alatt feltölthetők - a 90% -os
töltöttség már kb. 20 perc alatt elérhető,
így a töltési ciklus mindig rövidebb, mint a
munkafolyamat során felhasznált idő! A töltöttségi
szint az akkuba épített kijelzővel ellenőrizhető.
Opcionálisan 12V / 4,0 Ah-ás akkumulátor
tartozékként megvásárolható. Kiváló minőségű,
elektronikus gyors töltő a felhasznált akkumulátor
automatikus azonosításával.
A Rivdom-család 12V, 16V és 20V-os akkujai azonos
töltővel tölthetők.
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RivdomTWO20V

Jövőbe mutató töltési technológia - tökéletes
akkumulátor kihasználás
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RIVDOM®TWO20V

Akkumulátoros szegecshúzó

307 mm

79 mm
23 mm

Opcionálisan választható
Szorítóbetétek
gondoskodnak arról, hogy
a szegecs függőleges
munkapozícióban se essen
ki a szegecshúzóból és így
egy kéz szabaddá válik
a munkavégzéshez.

283 mm

Műszaki adatok
2,4

3,0

3,2

4,0

4,8

5,0

6,0

6,4

8,0

Alumínium
Acél
Rozsdamantes acél
Réz ötvözetek
max. 4,8 mm

Húzóerő

< 30 perc
Behúzás

2,0 kg akkuval

20.000 N

30 mm

RivdomTWO 20V akkus szegecshúzó - 20V/2,0 Ah akkuval (száma típustól függő), töltöttség
kijelzővel, 4x standard cserélhető betéttel dobozban, 1x RivdomPLUS akku gyorstöltő,
gyűjtőtartállyal, övtartóval, függesztő füllel és zárókupakkal L-Boxx kofferban.

Gyűjtőtartály - különböző méretekben max. 11 cm-ig.
5,5 cm

S

8 cm

8 cm +

L

11 cm

L+

XL+

Akku töltőállomás
Több akkumulátor töltésére
alkalmas töltőállomás cserélhető
adapterrendszerrel - alkalmas a
VVG PLUS akkumulátorokhoz.
Más gyártók adapterei kérésre
rendelkezésre állnak.
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RIVDOM®TWO2.8 20V

Akkumulátoros szegecshúzó

Szorítóbetétekkel

8 mm-ig

2.8

Tökéletes a nagyszilárdságú 6,4 és 7,8 mm
szegecsfej átmérőjű szegecsekhez hornyolt
szegecsszárral.

Töltési technológia

Különösen ehhez a hornyoláshoz készített trapéz-hornyolású pofák és a módosított
szorító mechanizmus garantálják a nagyszilárdságú FERO®-BULB (vagy hasonló
termékek) 3,8 és 6,15 / 6,5 mm átmérőjű szegecseinek biztonságos és formatartó
behúzását!
A szorítópofák kopása minimálisra csökken!

20V
20V
RivdomTWO2.8
RivdomTWO.8

83 mm

Műszaki adatok
2,4

3,0

3,2

4,0

310 mm

23 mm

4,8

5,0

6,0

6,4

8,0

Alumínium
Acél
Rozsdamentes acél
Réz ötvözetek
max. 6,1 mm
2,1 kg akkuval

< 30 perc
Behúzás

Húzóerő

283 mm

24.000 N

30 mm

RivdomTWO2.8 20V akkus szegecshúzó - 20V/2,0 Ah akkuval (száma típustól függő),
töltöttség kijelzővel, 2x szorítóbetéttel dobozban, 1x RivdomPLUS akku gyorstöltővel,
gyűjtőtartállyal, azonosító táblácskával, övtartóval, függesztő füllel és zárókupakkal
L-Boxx kofferben.
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RIVSMART® 12V

Akkumulátoros szegecshúzó

Kicsi és könnyű akkus szegecshúzó

folyamat ellenőrzéssel

Kicsi. Könnyű. Okos.
5 mm

átmérőig!

RivSmart12V

Szegecselés
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RIVSMART® 12V

NEXT LEVEL
RIVETING

Akkumulátoros szegecshúzó

ERGONÓMIA
ERGONOMIE
185 mm

Kompakt méretek
A leszerelhető, átlátszó gyűjtőtartállyal a
szegecshúzó mérete tovább csökkenthető,
így páratlanul praktikus a szűk szerelési
helyeken.

SZERSZÁM NÉLKÜLI
KARBANTARTÁS

1,3 kg
ság csoló
Bizton
nsági kap

Meggyőzően kis tömeg
az alkatrészek állandó
optimalizálásának
köszönhetően.
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A pofák és betétek cseréje gyorsan
és egyszerűen a munkavégzés
helyszínén elvégezhető.

Kiváló ergonómia
Gumírozott univerzális
markolat minden
kézmérethez igazítva.
Legmodernebb motortechnológia
Kefe- és kopásmentes. Az újonnan kifejlesztett BLDC egyenáramú motor
egy közel kopásmentes és hosszú életciklust garantál.
Az alacsony áramigény és a csökkentett
hőfejlődés megnövelik az akku élettartamát és a hatékonyságot.
Kényelmes munkavégzés
a precíz kapcsolónak
köszönhetően.

Jövőbe mutató töltési technológia - tökéletes
akkumulátor kihasználás
Az erőteljes 12V / 2,0 Ah-ás Li-Ion akkumulátorok
kevesebb, mint 30 perc alatt feltölthetők - a 90% -os
töltöttség már kb. 20 perc alatt elérhető,
így a töltési ciklus mindig rövidebb, mint a
munkafolyamat során felhasznált idő! A töltöttségi
szint az akkuba épített kijelzőn, valamint egy
applikáción és képernyőn keresztül követhető.
Opcionálisan 12V / 4,0 Ah-ás akkumulátor
tartozékként megvásárolható. Kiváló minőségű,
elektronikus gyorstöltő a felhasznált akkumulátor
automatikus azonosításával. A Rivdom-család 12V,
16V és 20V-os akkujai azonos töltővel tölthetők.
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RIVSMART® 12V

Akkumulátoros szegecshúzó

A RivSmart többet tud.

Intelligens vezérlés

A kiváló szegecselési tulajdonságai mellett
a hálózatba kapcsolt gyártási folyamatokba
való integrálásra is alkalmas.

relt
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el
datátvit
a
s
i
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i
W

• OLED képernyő (1,5”) 5 nyomógombbal
• mobil

vezérlés Android
vagy IOS applikáció segítségével
• több eszköz felügyelete
• wifi kapcsolat 2,4 vagy 5 GHz frekvencián
• egyedi interface-ek programozása lehetséges
• Számos alapfunkció:
Visszaszámlálás, számlálók, statisztikák, hangjelzések
• Szolgáltatási funkciók:
Utasítás szorító pofák cseréjére, karbantartási
intervallumok, gyűjtőtartály ürítése figyelmeztetés,
munkaszámláló, élő statisztikák.

RivSmart12V

• Szállítási tartalom:
SD kártya belső memóriaként a dokumentált
folyamatok adatainak tárolásához és kiolvasásához
folyamatos wifi-kapcsolat nélkül is.

Robusztus és rugalmas
Innovatív rendszer csomagolási
megoldás hozzáadott értékkel.
Az L-Boxx kompatibilis minden
más gyártó L-Boxx dobozával is.

DMSD

Dokumentált folyamatellenőrzés

HR lite
Még a szabvány verzióban is a Rivsmart a DMSD-lite folyamatellenőrzéssel
rendelkezik. Itt lehetséges az egyes műveletek után azonnal a szegecs
helyes fekvését ellenőrizni és dokumentálni egy folyamat nyugtázással.

F

S

Az opcionális DMSG 2G és HR-Verzió SPS interface-szel vagy szabadalmaztatott
érzékelővel teljes körű szövegformátumú (textformat) dokumentációt biztosít
minden egyes szegecselési folyamatról eszközszámmal, időponttal, mennyiséggel,
hibakódokkal, valamint különálló folyamatablakokban mért elmozdulási- és
erőmérésekkel.
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Akkumulátoros szegecshúzó

GYÁRTÁS OPTIMALIZÁLÁS - opcionális
A szegecselőfej- rögzítő színkódolása a felhasználás, munkaterület vagy személyzet
megjelölésére opcionálisan tartozékként
elérhető.
Szintén elérhető: hasonlóan az övtartóhoz,
a felhasználási terület jelölésére alkalmas,
rögzíthető azonosító táblácska.

MEGHOSSZABBÍTOTT
HÜVELYEK - opcionális

Egyedileg beállítható visszafutás
A kézi üzemmód használatakor a nyomógombot a szegecs leszakadásáig kell működtetni.
A nyomógomb kioldása után a készülék visszatér az alaphelyzetbe.
A RivSmart
is kínál.

12V

egy automatikus üzemmódot

Itt a nyomógomb egyszeri megérintésével a
szegecshúzó automatikus elvégzi a szegecselési folyamatot. A szerszám közvetlenül a szegecs eltépéséhez szükséges erő kifejtése után
kiindulási pozícióba áll vissza, így fenntartva
a lehető legrövidebb idejű szegecselési ciklust.

Meghosszabbított hüvelyek a mélyen fekvő szegecselési
pontokhoz. Itt is - mint a standard hüvelyeknél - csak
21 mm az átmérő. A hosszabbítók kombinálhatók.

PRAKTIKUS TARTOZÉKOK

Övtartó - a
RivSmart azonnal
kéznél van

LED-es
munkaterület
megvilágítás

Robusztus, átlátszó
gyűjtőtartály

Műanyag tartó a betéteknek

(különböző méretben
opcionálisan kapható!)

Műszaki adatok
64 mm

2,4

3,0

3,2

4,0

4,8

5,0

6,0

6,4

8,0

Alumínium
Acél
Rozsdamentes acél
Réz ötvözetek

21 mm

275 mm

max. 3,4 mm
1,3 kg akkuval

240 mm

RivSmart12V

e

RIVSMART® 12V

A SZEGECSELÉS
KÖVETKEZŐ FOKOZATA

< 30 perc
Behúzás

Húzóerő

8.500 N

20 mm

RivSmart akkus szegecshúzó - 12V/2,0 Ah akkuval (száma típustól függő), töltöttség
kijelzővel, 4 x standard betéttel dobozban, 1x RivdomPLUS akku gyors töltővel,
gyűjtőtartállyal, övtartóval, azonosító táblácskával, függesztő füllel és zárókupakkal
L-Boxx kofferban.
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RIVSMART®12V

Akkumulátoros szegecshúzó

Opcionálisan választható
Szorítóbetétek
gondoskodnak arról, hogy
a szegecs függőleges
munkapozícióban se essen
ki a szegecshúzóból és így
egy kéz szabaddá válik
a munkavégzéshez.

Gyűjtőtartály - különböző méretekben max. 11 cm-ig.
5,5 cm

S

8 cm

8 cm +

L

11 cm

L+

XL+

Akku töltőállomás
Több akkumulátor töltésére
alkalmas töltőállomás cserélhető
adapterrendszerrel - alkalmas a
VVG PLUS akkumulátorokhoz.
Más gyártók adapterei kérésre
rendelkezésre állnak.
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