
Ipari, sűrített levegős ütvecsavarozók
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A TELJESÍTMÉNY, AZ ERGONÓMIA ÉS A HOSSZÚ 
ÉLETTARTAM TÖKÉLETES EGYENSÚLYA.CWC

S O R O Z A T

Hajtás mérete és típusa 1/4"-os pisztoly 3/8"-os pisztoly 1/2"-os pisztoly 1/2"-os pisztoly, hosszított 
ütközőcsap 3/4"-os pisztoly

Max. alkalmazott nyomaték – (Nm) 65 610 1085 1085 1890

Max. indítási nyomaték – (Nm) 100 745 1600 1600 2440

Üresjárati fordulatszám – (ford./perc) 13 000 10 000 8000 8000 6000

Hossz – (mm) 152 152 186 244 215

Súly – (kg) 0,9 1,3 2 2,1 3,5

Garanciális időszak 2 év 2 év 2 év 2 év 2 év

Ütéskor mért zajszint* – dB(A) 87 90 87 87 90

*Zajszint felszerelt hangtompító esetén Kimeneti opciók: QC – 1/4" gyorsbefogó tokmány | R – rögzítőgyűrű | P – ütközőcsap vagy csaplyuk| RE– rögzítőgyűrű hosszított ütközőcsappal | PE – hosszított ütközőcsap

CWC-250QC
CWC-250R

CWC-375P
CWC-375R

CWC-500P
CWC-500R

CWC-500PE
CWC-500RE

CWC-750P

Ütőmű speciális háromciklusú 
hőkezeléssel: tartósan nagy 
teljesítményt biztosít

Normál és hosszított ütközőcsapos 
vagy gyűrűs ütközőcsapos 
kivitelben kapható:  
a nehezen hozzáférhető helyeken is 
egyszerűen megoldja a feladatát

Sebességszabályozó  
kapcsoló:  
pontos irányítás

Beépített, megemelt 
ütköző: védi befektetését

Ipari szintnek megfelelő 
csapágyak: a tartós 
teljesítmény biztosítéka

Hangtompító:  
a szerszámhoz mellékelve a 
zajcsökkentés érdekében

A CWC sorozat a nagy teljesítményt, sziklaszilárd tartósságot és a felhasználók által nagyra értékelt 
ergonómiát egyetlen kényelmes és könnyű csomagban kombinálja. A megbízható dupla ütőműves 
szerkezet és az ipari szintnek megfelelő csapágyak további biztosítékot jelentenek a CWC sorozat 
hosszan tartó, hatékony működéséhez.

Nagy teljesítményű Cleco motor:
nagy teljesítményű, kiegyensúlyozott
és egyszerűen szervizelhető

Egykezes előre-/hátramenet 
nyomógomb
első osztályú ergonómia

Ergonomikus, komfort 
markolatú nyél:
vegyszerekkel, hőmérséklettel 
szemben ellenálló, csökkenti a 
vibrációt
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NAGY TELJESÍTMÉNYT IGÉNYLŐ ALKALMAZÁSOKHOZ 
ÉS A LEGNAGYOBB IGÉNYBEVÉTELLEL JÁRÓ 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEKHEZ TERVEZVE.CWM

S O R O Z A T

Hajtás mérete és típusa 3/8" pisztoly 1/2" pisztoly 3/4" pisztoly

Max. alkalmazott nyomaték – (Nm) 450 1200 1720

Max. indítási nyomaték – (Nm) 610 1620 2330

Üresjárati fordulatszám – (ford./perc) 12 000 9000 6000

Hossz – (mm) 140 180 210

Súly – (kg) 1,5 2,6 4,7

Garanciális időszak 2 év 2 év 2 év

Ütéskor mért zajszint* – dB(A) 89 90 91

 Kimeneti opciók: R – rögzítőgyűrű| P – ütközőcsap vagy csaplyuk

CWM-375R
CWM-375P

CWM-500R
CWM-500P

CWM-750P

Robusztus, teljes egészében 
fémből készült váz:  
a durva rongálásnak is ellenáll

Puha markolat: 
védelmet nyújt a 
megcsúszás, a 
hőmérséklet és a 
vibráció ellen

Sebességszabályozó 
kapcsoló:  
pontos irányítás

A CWM sorozat azért született, hogy szembenézzen a balszerencsével. Vonszoltuk egy tömlővel, 
leejtettük két emelet magasból, hozzácsaptuk a betonhoz, és kint hagytuk a szélsőséges időjárás 
ellenére, hogy biztosak lehessünk abban, hogy mindig és mindenhol jól teljesít, ha szükség van rá.

Csapos és gyűrűs rögzítőcsapos 
kivitelben kapható:  
fokozza a szerszám sokoldalúságát

Nagyméretű állítókar 
előre-/hátramenet 
kapcsolásához és a 
sebességbeállításhoz:
egyszerűen használható

Ütőmű speciális 
háromciklusú hőkezeléssel:
gond nélkül képes nagy 
teljesítmény biztosítására 
még a legkomolyabb kihívást 
jelentő körülmények között is
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NAGY TELJESÍTMÉNYT IGÉNYLŐ ALKALMAZÁSOKHOZ 
ÉS A LEGNAGYOBB IGÉNYBEVÉTELLEL JÁRÓ 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEKHEZ TERVEZVE.

Hajtás mérete és típusa 3/8"-os pisztoly 1/2"-os pisztoly 3/4"-os pisztoly 1"-os pisztoly

Max. alkalmazott nyomaték – (Nm) 560 1050 1760 1760

Max. indítási nyomaték – (Nm) 690 1490 2030 2030

Üresjárati fordulatszám – (ford./perc) 8000 8500 5500 5500

Hossz – (mm) 157 193 221 231

Súly – (kg) 1,3 2,2 3,7 3,8

Garanciális időszak 1 év 1 év 1 év 1 év

Ütéskor mért zajszint* – dB(A) 87 89 91 91
*Zajszint felszerelt hangtompító esetén Kimeneti opciók: R – rögzítőgyűrű| P – ütközőcsap vagy csaplyuk

NAGY NYOMATÉK, KIS SÚLY, 
VERHETETLEN ÁRCV

SOROZAT

CV-375R
CV-375P

CV-500R
CV-500P

CV-750P CV-750P-8

Csapos és gyűrűs 
rögzítőcsapos 
kivitelben kapható:
még sokoldalúbb

Tárcsa az előre-/hátramenet 
kapcsolásához és a sebességbeállításhoz: 
gyors állíthatóság

Robusztus, fém 
zárólemez: 
védelmet nyújt a leejtéssel 
és a szakszerűtlen 
használattal szemben

Hangtompító: a 
szerszámhoz mellékelve a 
zajcsökkentés érdekében

A CV sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási 
és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes; a CV sorozat Cleco 
teljesítményt nyújt verhetetlen áron.

Sebességszabályozó kapcsoló:
pontos irányítás

Tartós Cleco motor:
nagy teljesítmény kis méretben

Nagy teljesítményű dupla 
ütőműves szerkezet:
tartósan nagy teljesítményt 
biztosít csekély visszarúgás 
mellett
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ELFOGADJA KIHÍVÁSUNKAT? TALÁLJON 
STRAPABÍRÓBB SŰRÍTETT LEVEGŐS 
ÜTVECSAVAROZÓT
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120 éven keresztül, kizárólagos jelleggel a Cleco látta el a globális ipari piacot. Míg más cégek a szerelőműhelyekben 
és abroncsértékesítő helyeken végzett munkákhoz szükséges szerszámokat gyártanak, addig mi elsődlegesen a 
legkomolyabb ipari környezetekhez tervezzük szerszámainkat. Ahol a többi szerszám gyengélkedik, elakad vagy nehezen 
javítható, a mi szerszámaink ott kitartanak és megbirkóznak a legkeményebb kihívásokkal is. Számíthat a Cleco ipari, 
sűrített levegős ütvecsavarozóira, hiszen tudja: TARTÓSAN ERŐS SZERSZÁM. EGY KÖNNYŰ VÁLASZTÁS! 

Összeszerelő szerszámok Anyageltávolító szerszámok Ipari rögzítőszerszámok

•   egyenáramú elektromos összeszerelő 
rendszerek

•   intelligens orsók
•   pneumatikus ütvecsavarozók
•   összeszerelő csavarhúzók és 

csavaranya-behajtók
•   ütvecsavarozók
•   rögzített összeszerelési megoldások
•   egyedi összeszerelési megoldások

•   sarokcsiszolók
•   vertikális csiszolók
•   precíziós csiszolók
•   lyukcsiszolók
•   ipari fúrási megoldások
•   repüléstechnikai fúrók
•   ütőműves szerszámok
•   csiszolók és polírozók

•   ipari minőségű bitek és tokmányok
•   univerzális kötések
•   sérülések elleni védőfedelek
•    tokmányok, adapterek ütőműves 

szerszámokhoz és bővítőelemek
•   speciális rögzítőszerszámok

További információkért és az Önhöz legközelebbi Cleco 
forgalmazó vagy értékesítési képviselő nevéért hívja a 
+49 7363 81 119 telefonszámot, vagy látogasson el 
weboldalunkra: www.apexpowertools.eu.

CWC sorozat 
Prémium kompozit

CWM sorozat 
Prémium fém

CV sorozat 
Kiváló ár-érték  

arányú kompozit

Dupla ütőműves szerkezet

Rendkívül hatékony, sűrített levegős motor

Sebességszabályozó kapcsoló

Egykezes előre-/hátramenet nyomógomb

Beépített védőütköző

Moduláris hangtompító rendszer felár nélkül

Puha, gumírozott markolat

Csapos és gyűrűs ütközőcsapos kivitelben

Kompozit burkolat

Teljesen fém burkolat

Tartozék szerszámakasztó

Hosszított ütközőcsapos kivitelben

Garancia 2 év 2 év 1 év
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Forgalmazó
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