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Biçikletë Riparimi qëndrojë me dy grykë
me pranverë
1693C

Profiles

Product features

●

Biçikletë Riparimi qëndrojë me pjatë të caktuar dhe të dy nofullat është projektuar për punëtori të
shërbimit dhe përdoruesit më të kërkuar.

●

Qëndrim mundëson punën për dy mekanikë në të njëjtën kohë në dy biçikletë.

●

Gotë plastike e re mundëson ruajtjen e mjeteve dhe pjesë këmbimi.

●

Pjatë fikse është projektuar ergonomike. Kapaciteti maksimal i ngarkesës është 45 kg, e cila mundëson
që të shërbimit biçikletë më të rëndë.

●

Stand is adjustable by height between 947 and 1570 mm.

●

Pesha e stendës është 56,5 kg.

●

Pajisje të tjera - mbajtës rrotull letër.

●

I përshtatshëm për tuba me diametër prej min. Ø24 mm dhe max. Ø32 mm.

●

Zë vendin nofulla gome mbulon, pika 1693,11

●

Kodi 623 228 artikull 1693C1 është të qëndrojë me dy nofullat me pranverë dhe pa pjatë fikse

●

Kodi 623 224 artikull 1693CS është të qëndrojë me pjatë fikse dhe dy nofullat me arrë rregullueshme

●

Kodi 623 229 artikull 1693CS1 është të qëndrojë me dy nofullat me arrë rregullueshme dhe pa pjatë
fikse

●

Kodi 623 230 neni 1693CS2 është të qëndrojë me dy nofullat (me pranverë dhe arrë rregullueshme)
dhe pa pjatë fikse

●

Biçikletë riparimin qëndrojë 1693C1, 1693CS1 në 1693CS2 është projektuar për dysheme apo tavan
malin.
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* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha
dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)
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shown on picture.

Release bike safely from
stand? To release bike
safely, firmly hold bike
frame. Flip handle (N) to
quickly release tube
from the jaw.

Photo (pictures)

Accessories

Repair stand tool tray collar

