OTSAREIKÄAVAIMET
Järeitä otsareikäavaimia, jotka on valmistettu lujuuden ja jäykkyyden maksimoimiseksi kulutusteräksestä ja
pinnoitettu keltapassivoinnilla.
Otsareikäavaimissa on erikoismateriaalista valmistetut karkaistut ja vaihdettavat tapit. Tappeja on saatavissa eri
kokoja ja tapit on uritettu otteen pitävyyden varmistamiseksi.
Leukojen asento on säädettävissä sekä lukittavissa haluttuun asentoon.
Yleisimmät avaimien nimelliskoot 50,100,150


Avain 50
o Pienin avain on valmistettu 8mm kulutuslevystä
o kahvan pituus 330mm
o tappikoot M8 kiinnityksellä 5,6,8mm
o tappiväli 20‐77mm
o Hinta (sis. tapit 5,6,8mm) =220€



Avain 100
o Keskikokoinen avain on valmistettu 12mm kulutuslevystä
o kahvan pituus 630mm
o tappikoot M10 kiinnityksellä 6,8,10
o tappiväli 35‐135mm
o Hinta (sis. tapit 6,8,10mm) = 285€



Avain 150
o Suurin avain on valmistettu 16mm kulutuslevystä
o kahvan pituus 930mm
o tappikoot M10 kiinnityksellä 6,8,10
o tappiväli 45‐195mm
o Hinta (sis. tapit 6,8,10mm)= 400€

Tappisarjan hinta erikseen ostettuna 70€ ja yksittäisen tappiparin hinta 25€/pari
Kolmen avaimen sarjan hinta tappeineen 899€ (pienin, keskikokoinen, suurin)
Tilauksesta saatavana myös muita tappikokoja, sarjassa on yleisimmät koot
Hintoihin lisätään alv ja mahdolliset toimituskulut.
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KETJUAVAIMET
Järeitä ketjuavaimia, joiden varsi on valmistettu kulutusteräksestä ja pinnoitettu keltapassivoinnilla.
Ketjuavain on monipuolinen työkalu monen muotoisten ja erikokoisten kappaleiden vääntämiseen. Ketju ei
”lipsahda” ja sen pito on erittäin hyvä. Ketjuavaimella väännettävän kappaleen halkaisija on kiinni pelkästään
ketjun pituudesta.
Yleisimmät avaimien nimelliskoot 500,700 ja 900


Avain 500
o Pienin avain on valmistettu 12mm kulutuslevystä
o kahvan pituus 500mm





o

ketjun koko ¾” eli 12B1

o

maksimi halkaisija n.160mm

Avain700
o

Keskikokoinen on valmistettu 16mm kulutuslevystä

o

pituus 700mm

o

ketjun koko 1” eli 16B1

o

maksimi halkaisija n.220mm

Avain 900
o

Suurin avain on valmistettu 16mm
kulutuslevystä

o

pituus 900mm

o

ketjun koko 1 ¼” eli 20B1

o

maksimi halkaisija n.300mm. HUOM
avaimen paino n.11kg.

Avaimien suositushinnat
Pienimmän avaimen hinta
Keskikokoisen hinta
Isoimman hinta

185€
295€
425€

Jatkoketju 12B1, vetolujuus minimi n.2,9t

50€/m

Jatkoketju 16B1, vetolujuus minimi n.6,0t

80€/m

Jatkoketju 20B1, Vetolujuus minimi n.9,5t

115€/m

Liitin 12B1

2€/kpl

Liitin 16B1

4€/kpl

Liitin 20B1

5€/kpl

Hintoihin lisätään alv ja mahdolliset toimituskulut.
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