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Nélkülözhetetlen fogó, még a nyomás alatt lévő

AZ UNIVERZÁLIS HIDRAULIKUS CSATLAKOZÓ FOGÓ 

Csatolja le a

"láthatatlan" költségeit!

gyorscsatlakozók szétkapcsolásához is!
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AZ UNIVERZÁLIS HIDRAULIKUS CSATLAKOZÓ FOGÓ 

Kevesebb csatlakozásból eredő kopás - Kevesebb költség!

A QuickOn-nal anyagi javakat takarít meg és védi a környezetét!

Könnyen, erőkifejtés nélkül csatlakoztat - Könnyen kezelhető - Még a

Még olajnyomás alatt is!

Az összes jelenlegi csatlakozó 

méretekhez & gyártmányokhoz

Egy szerelék cseréje egy

másikra gyorsan történik.

Az időigényes szét- és

összeszerelés esetén

sokszor találkozunk

a megmaradt olajnyo-

ami majdnem lehetetlenné teszi az emberi erővel

való csatlakoztatást. Több gépkezelő egyszerűen

egy kemény eszközzel vagy kalapáccsal "könnyít"

a csatlakozón, hogy enyhítse az olajnyomást.

A gyorcsatlakozók nem bírják az ilyen jellegű

beavatkozást, és eltörnek. Ezek után olajszivárgás

Előzze meg a kárt - Spóroljon!

Számítsa ki milyen gyorsan térül meg a QuickOn

viszonyítva a meghibásodott csatlakozók (plussz

a vonatkozó egyéb le- és felszerelési költségek)

környezetszennyezést okoz. Ez nem kellene,

hogy megtörténjen!

Munkát sokkal könnyebbé teszi

A napfény hatására a tömlőkben

másodpercek alatt óriási olaj-

nyomás keletkezhet. Ekkor

tulajdonképpen lehetetlen 

A jogvédett

QuickOn fogóval

azonnal szét- és 

összekapcsolaható

a több mint 

100bar-os nyo-

más alatt

1000 szer bizonyított!

A szállítás tartalma:

QuickOn fogó, 1pár 3mm

vastag fogófejjel

Megrend. sz.:QC021011

a kovácsolt QuickOn markoló fejek

Könnyen kezelhető: a megfogást

biztosítják. Ezután a fejeket
össze kell szorítani.

A tervezésnek és az egyenes meg-

vezetésnek köszönhetően, könnyen

összenyomható. Miután a nyomás

kiengedett, a csatlakozó szorítása

szétkapcsolható.

Úgy, mintha nem is lett

volna nyomás 

a tömlőben.

a gyorscsatlakozó 

Ez meghosszabítja

Egészen az 1     csatlakozásig

használható a QuickOn fogó.

álló 1/2"

tömlő. vagy csavarni

Az Ön meghatalmazott Holp üzletkötő partnere:

Krnács Kft.
Vágó u. 17 A/2
H-2890, Magyarország
Tel/Fax:+36 34 487207
info@krnacs.hu
www.krnacs.hu

nyomással a tömlőkben,

fogó és mennyit spórol a jövőbeni kiadásaiból,

és a QuickOn fogó vételi árához képest - és ne

feledje a munkagépe állásköltségét. Meg fog le-

pődni, mennyi "láthatatlan" költséget tud
megtakarítani.

kis helyeken is

a kézi szétkapcsolás.

élettartamát és a cső

csonk elferdülését.

Kisebb csatolókhoz a

mérethez is lehet fejet kapni,

melyet be kell tenni

a pofa helyére.
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