-STANDARD KONFIGURASJON
Standard Sett
< 400 Nm - (7,50 kg)

> 1000 Nm - (10,00 kg)
* Uten adapter for bakkekran

1x Teleskop-stang 1,5m
1x T-håndtak
1x Fleksibelt ledd
1x Adapter for nøkkeltopp
1x Transport bag

Standard Sett

LED
< 400 Nm - (8,00 kg)
Ikke tilgjengelig for SUPER-VARIO.

1x LED Teleskop-stang 1,5m
1x T-håndtak
1x LED adapter for nøkkeltopp
1x LED Fleksibelt ledd
1x Transport bag
1x Lader (230V)
1x Bil-Adapter (12V)

Ikke akkurat det du leter etter?
Kontakt oss!
Våre medarbeidere hjelper deg
gjerne med individuelle løsninger.

-TILVALG
Skrallenøkkel
Adapter SUPER VARIO/VARIO
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Andre adapter er også
tilgjengelig på forespørsel

AVK Norge AS

KETTLER GmbH

Hågasletta 7
N-3236 Sandefjord
Norge
Telefon: +47 33 48 29 99
avk@avk.no
www.avk.no

info@kettlerweb.de
www.kettlerweb.de

Notice
Additional information is available in our detailed catalogue.
You will find the corresponding download link on our website www.kettlerweb.de
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Dobbel skrallenøkkel
Adapter skralle
3 Adapter for bakkekran*
4 Adapter for Nøkkeltopp
5 Fleksibelt ledd
1

TELESKOPISK BETJENINGSNØKKEL

-TELESKOPISK BETJENINGSNØKKEL
VARIO betjeningsnøkkel er allsidig, ergonomisk, kompakt og tilgjengelig i versjonene VARIO, SUPER-VARIO og VARIO-LED. Disse
gjør VARIO til en høy kvalitets, multifunksjonell følgesvenn for
dine daglige rutine.

ALLSIDIG

KOMPAKT

VARIO Betjeningsnøkkel er et spesialverktøy for å betjene ventiler
over og under bakken, så vel som i kum. Ved å benytte det brede
spekteret av tilgjengelige adapter, kan VARIO brukes til å betjene
både ventiler og ratt. De forskjellige komponentene kan skiftes
raskt og bekvemt ved å trykke på de integrerte fjærforbindelsene.
Ved å benytte for eksempel en skralle, blir VARIO enda mer allsidig.

VARIO Betjeningsnøkkel kan demonteres og transporteres enkelt, kompakt og trygt med den medfølgende transportbaggen.
Rør-i-rør konstruksjon reduserer også vekten betydelig, noe
som gjør håndtering og transport enda mer praktisk.wat zorgt
voor licht en compact transport.

Med sin rør-i-rør-konstruksjon av rustfritt stål, er VARIO GS-godkjent (tysk godkjenningsorgan for verktøy) og kan håndtere opptil 400 Nm, eller opptil 1000 Nm for SUPER-VARIO.

400 Nm

ERGONOMISK
VARIO Betjeningsnøkkel er ergonomisk utformet. Ved å være
justerbar i høyden, kan operatøren enkelt stå i oppreist stilling, og sparer ryggen og
ryggraden for en uheldig
posisjon som kan føre til
fysiske skader. Videre kan
begge sider av VARIO Thåndtaket utvides til en
enda lengre arm.

1000 Nm

LED

400 Nm

*

*applies to VARIO and VARIO-LED

