
2022

www.neomax.pl

KLUCZE
DYNAMOME T R Y C ZN E

TORQUE WRENCHES
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Klucz dynamometryczny 1/4" Informacje

Numer identyfikacyjny
Identification number

Blokada momentu
Torque lock
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE
TORQUE WRENCHES

klucz został wykonany z najwyższej jakości
stali chromowo - wanadowej CrV.
zakres momentu dokręcania [Nm] - 2-24
rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - 1/4
długość całkowita: 280 mm
podziałka w Nm i M KPS
bardzo wyraźna skala na trzonie klucza
w komplecie pudełko i instrukcja PL

wrench is made of the highest quality CrV
chrome-vanadium steel.
tightening torque range [Nm] - 2-24
mounting size for the cap [inch] - 1/4
overall length: 280 mm
graduation in Nm and M KPS
very clear scale on the shaft of the key
the set includes a box and an PL manual

Information

Wygrawerowana skala
Engraved scale

Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual

Rozmiar 1/4"
 1/4" size

1/4" Torque wrench

Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration



Klucz dynamometryczny 3/8" Informacje

Numer identyfikacyjny
Identification number

Blokada momentu
Torque lock

Wygrawerowana skala
Engraved scale

Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual

Rozmiar 3/8"
 3/8" size

3/8" Torque wrench

Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE
TORQUE WRENCHES

klucz został wykonany z najwyższej jakości
stali chromowo - wanadowej CrV.
zakres momentu dokręcania [Nm] - 7-112
rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - 3/8
długość całkowita: 362 mm
podziałka w Nm i M KPS
bardzo wyraźna skala na trzonie klucza
w komplecie pudełko i instrukcja PL

wrench is made of the highest quality CrV
chrome-vanadium steel.
tightening torque range [Nm] - 7-112
mounting size for the cap [inch] - 3/8
overall length: 362 mm
graduation in Nm and M KPS
very clear scale on the shaft of the key
the set includes a box and an PL manual

Information



Klucz dynamometryczny 1/2" Informacje

Numer identyfikacyjny
Identification number

Blokada momentu
Torque lock

Wygrawerowana skala
Engraved scale

Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual

Rozmiar 1/2"
 1/2" size

1/2" Torque wrench

Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE
TORQUE WRENCHES

klucz został wykonany z najwyższej jakości
stali chromowo - wanadowej CrV.
zakres momentu dokręcania [Nm] - 28-210
rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - 1/2
długość całkowita: 465 mm
podziałka w Nm i M KPS
bardzo wyraźna skala na trzonie klucza
w komplecie pudełko i instrukcja PL

wrench is made of the highest quality CrV
chrome-vanadium steel.
tightening torque range [Nm] - 28-210
mounting size for the cap [inch] - 1/2
overall length: 465 mm
graduation in Nm and M KPS
very clear scale on the shaft of the key
the set includes a box and an PL manual

Information



Klucz dynamometryczny 1/2" Informacje

Numer identyfikacyjny
Identification number

Blokada momentu
Torque lock

Wygrawerowana skala
Engraved scale

Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual

Przedłużka 5" i przejściówka 3/8"
5 "extension and 3/8" adapter 

1/2" Torque wrench

Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration

Rozmiar 1/2"
 1/2" size
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE
TORQUE WRENCHES

klucz został wykonany z najwyższej jakości
stali chromowo - wanadowej CrV.
zakres momentu dokręcania [Nm] - 28-210
rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - 1/2
długość całkowita: 465 mm
podziałka w Nm i M KPS
bardzo wyraźna skala na trzonie klucza
w komplecie pudełko i instrukcja PL

wrench is made of the highest quality CrV
chrome-vanadium steel.
tightening torque range [Nm] - 28-210
mounting size for the cap [inch] - 1/2
overall length: 465 mm
graduation in Nm and M KPS
very clear scale on the shaft of the key
the set includes a box and an PL manual

Information

+



Klucz dynamometryczny 1/2" Informacje

Numer identyfikacyjny
Identification number

Blokada momentu
Torque lock

Wygrawerowana skala
Engraved scale

Pudełko z certyfikatem i instrukcją
Box with certificate and manual

przedłużka 5" i nasadki 17, 19 i 21mm
5" extension and sockets 17, 19 and 21mm

1/2" Torque wrench

Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration

Rozmiar 1/2"
 1/2" size
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE
TORQUE WRENCHES

klucz został wykonany z najwyższej jakości
stali chromowo - wanadowej CrV.
zakres momentu dokręcania [Nm] - 28-210
rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - 1/2
długość całkowita: 465 mm
podziałka w Nm i M KPS
bardzo wyraźna skala na trzonie klucza
w komplecie pudełko i instrukcja PL

wrench is made of the highest quality CrV
chrome-vanadium steel.
tightening torque range [Nm] - 28-210
mounting size for the cap [inch] - 1/2
overall length: 465 mm
graduation in Nm and M KPS
very clear scale on the shaft of the key
the set includes a box and an PL manual

Information

+



Adapter dynamometryczny Informacje
Digital torque adaptor
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KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE
TORQUE WRENCHES

Neomax Sp. z o.o., ul. Staszica 26a, 47-400 Racibórz Poland
+48 693 669 500  |  biuro@neomax.pl

dokładność: ± 2%
zakres wskazań [Nm] - 20-200
rozmiar mocowania pod nasadkę [cal] - 1/2
w komplecie pudełko i instrukcja PL
wymiary: 75mm x 45mm (dł. x szer.)
W zestawie przejściówka na 3/8" i 1/4"
jednostki wskazań: kg-m, kg-m, lb-in, lb-ft, N-m
zasilanie: dwie baterie 1,5V AAA (w zestawie)

accuracy: ± 2%
range of indications [Nm] - 20-200
mounting size for the cap [inch] - 1/2
the set includes a box and an instruction PL
dimensions: 75mm x 45mm (L x W)
Adapter for 3/8 "and 1/4" included
display units: kg-m, kg-m, lb-in, lb-ft, N-m
power supply: two 1.5V AAA batteries
(included)

Information

Certyfikat kalibracji w zestawie!

Includes certificate of calibration

Solidne opakowanie
Solid packaging

Mocowanie na 1/2"
1/2" mounting


