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PRZYRZĄDY DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK WĘŻY

HYDRA-KRIMP (71500) - HYDRAULICZNY

HOSE-KRIMPER (71550) - MANUALNY

Przyrząd umożliwia zaciskanie końcówek węży w klimatyzacjach 
samochodowych przy użyciu ręcznej pompy hydraulicznej. Dzięki 
temu operację tę wykonuje się lekko, szybko i precyzyjnie. Doskonały 
do zastosowania w terenie.

W skład zestawu wchodzą:

Przyrząd o budowie zbliżonej do „Hydra-Krimp”. Różnicą jest brak ręcznej 
pompy hydraulicznej - w tej wersji urządzenia szczęki zaciskowe dokręcane są 
przy pomocy klucza. Ponadto szczęki zaciskające wyposażone są w podstawkę 
mocującą, umożliwiająca stabilne zamontowanie na stole warsztatowym lub 
zaciśnięcie w imadle.

W skład zestawu wchodzą:

Zaciski redukcyjne dostępne opcjonalnie.

• ręczna pompa hydrauliczna
• szczęki zaciskające
• zaciski (matryce) na węże: #6 (5/16’’), #8 (13/32’’),#10 (1/2’’) i #12 (5/8’’)
• zaciski redukcyjne na w/w średnice
• walizka na wszystkie elementy.

• szczęki zaciskające z podstawką mocującą
• zaciski (matryce) na węże: #6 (5/16’’), #8 (13/32’’),#10 (1/2’’) i #12 (5/8’’)
• walizka na wszystkie elementy

Szybkie montowanie matryc w szczękach zaciskowych, bez potrzeby użycia śrub ani innych akcesoriów. 
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