KILOGO Gearkasseholdere:
Att. Sikkerhedsrepræsentanten, - Værkføren
& Mester!.
En af betingelserne for rationel drift og et godt
arbejdsmiljø på autoværkstedet, er at det rigtige
hjælpeværktøj er disponibelt.
Sparer tid
KILOGO gearkasseholderen muliggør nemmere
og mere bekvemme koblingsreparationer. De
unikke justerings- og fastspændingsmuligheder
gør reparationen sikker og nem, uden risiko for
ryg- og skuldersmerter, eller tab af gearkasse på
gulvet med deraf følgende risiko for skader på
mekanikeren, gulvet eller gearkassen.
Bestående værktøjer
Gearkasseholder type 40 er for montering direkte på stempelstangen på værkstedets
eksisterende, mobile hydraulik aggregat med
lodretstillet cylinder og for følgende 2 standard
diametre i toppen af stempelstangen: Ø-25 og
Ø-45 mm. Til øvrige diametre leveres adapter.
Handy
Begge typer monteres uden brug af værktøj og
fastholder efter finjustering gearkassen i korrekt
og fixeret position for genmontering.
Totalløsning
KILOGO motorløfter type 35 udgør sammen
med gearkasseholderne det perfekte sæt
hjælpeværktøj til udførelse af tandremsskift,
koblingsreparation og udskiftning af motorophæng m.v. Motorløfteren fås som single- eller
tandem, med 1 eller 2 flytbare ophæng
(løbekatte). Bredt udvalg af hjælpebroer til biler
med stejle eller for korte inderskærme.
Brugervenlig
Ved kombineret anvendelse af motorløfter og
gearkasseholder opnås en rationel og bekvem
arbejdsgang og -stilling, da begge hjælpeværktøjer kan betjenes fra gulvet, samtidig med
at bilen er placeret på værkstedsliften i fri
mandshøjde under operationspunktet.
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KILOGO gearkasseholdere:
En af betingelserne for rationel drift og et godt arbejdsmiljø på
autoværkstedet er, at det rigtige hjælpeværktøj er disponibelt og at det
på bedste vis sikrer imod at falde ned fra sit leje, med ben-, fod- eller
gearkasse skader til følge.
KILOGO gearkasseholderen muliggør nemmere og mere bekvemme
koblingsreparationer, samtidig med at sikkerheden er i højsædet.
KILOGO gearkasseholder er til montering direkte på stempelstangen
på værkstedets eksisterende, mobile hydraulikaggregat med
lodretstillet cylinder og leveres med bøsninger, til de på markedet
værende stempeldiametre fra Ø20 til Ø45 mm.
KILOGO gearkasseholderen monteres uden brug af værktøj og
fastholder gearkassen i korrekt fixeret position for den lette og hurtige
genmontering.
KILOGO gearkasseholder kan bære op til 100 kg. og er godkendt af
det tyske TÜV.
KILOGO gearkasseholderens sekskantede gribearme kan drejes i seks
forskellige, individuelle positioner og fastlåses hvorved det er muligt
at fastspænde alle gearkassetyper. Desuden kan vinklen indstilles
trinløst, ligesom gearkassen fixeres og fastholdes af den påmonterede
låsestrop med klikstrammer.
KILOGO gearkasseholder forbedrer værkstedets eksisterende,
hydrauliske løfteaggregat, og gør det muligt for mekanikeren at skifte
kobling og udføre lignende operationer alene, hvilket medfører en
mere rationel og rentabel arbejdsgang, både for mekaniker og firma.

4x4
gearkasse

Prisen for Kilogo type 40 er KUN kr. 1.200,00 ekskl. moms og
forsendelse.
Kan også leveres som type 39, komplet sæt med gearkasseholder og
hydraulisk gearkasseløfter (”hydraulisk dovendreng”) med 30 mm.
stempel til kun kr. 2.199,00 ekskl. moms og forsendelse.
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