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Αξεσουάρ καλεμιου
Στηριγμα εργαλειων QC

Με τα στηρίγματα εργαλείων 

QuickChange (QC), τα εργαλεία 

παραμένουν άμεσα διαθέσιμα, 

ανά πάσα στιγμή. Τα στηρίγματα 

εργαλείων QC είναι συμβατά με 

τα περισσότερα εργαλεία χειρός 

GRS και εξοικονομούν χρόνο, 

καθώς μπορείτε να αλλάζετε 

γρήγορα διάφορες λαβές και 

εργαλεία. 

Στήριγμα εργαλείων QC με αποσβεστήρα
#004-870

Μπορείτε να αλλάξετε τη δύναμη κρούσεων των εργαλείων χειρός GRS, 
απλώς τοποθετώντας ένα εργαλείο ή ένα καλέμι σε αυτό το νέο στήριγμα 
εργαλείων QC με αποσβεστήρα. Καθώς στο άκρο του στηρίγματος εργαλείων 
QC υπάρχει προσαρτημένο ένα ειδικό πλαστικό πώμα, η ενέργεια από το 
εργαλείο χειρός μεταδίδεται πιο ήπια στο εργαλείο και έτσι, η κρούση είναι 
μικρότερης έντασης.
Έτσι οι λεπτές χαράξεις και οι σκιάσεις ελέγχονται πιο εύκολα, ενώ η καταπό-
νηση στο εργαλείο και οι δονήσεις στο χέρι μειώνονται. Η διαφορά είναι 
μικρή, αλλά για λεπτές εργασίες, η βοήθεια αυτή είναι ευχάριστη. Το στήριγμα 
εργαλείων QC με αποσβεστήρα λειτουργεί μόνο με τα εργαλεία χειρός GRS 
Monarch, 901 ή Magnum.
Η κάθε συσκευασία περιέχει τρία στηρίγματα.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΤΉΡΙΓΜΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ QC

Αποκτήστε ένα πρόσθετο στήριγμα για να έχετε 
γρήγορα τα εργαλεία σας έτοιμα για χρήση. Για 
χρήση με όλα τα συμβατικά εργαλεία ταχείας 
αλλαγής QC της GRS.

Μεμονωμένο στήριγμα
#004-803

Πακέτο 3 τεμαχίων 
#004-804

Πακέτο 10 τεμαχίων 
#004-806

ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ QC 
1,8 MM

Αυτό το νέο στήριγμα εργαλείων QC της GRS είναι 
ιδανικό για εργαλεία διαμέτρου 1,8 mm, όπως π.χ. 
τη νέα μήτρα C-Max 1,8 mm (#022-622).

Μεμονωμένο στήριγμα
#004-852

Πακέτο 3 τεμαχίων
#004-871

Πακέτο 10 τεμαχίων 
#004-872

ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ QC 
2,34 MM

Μεμονωμένο στήριγμα 
#004-853

Πακέτο 3 τεμαχίων 
#004-854

Πακέτο 10 τεμαχίων 
#004-855

ΣΤΉΡΙΓΜΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ QC 
ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΎΛΟ ΑΞΟΝΑ 
3,17 MM

Αυτό το νέο στήριγμα εργαλείων QC ταιριάζει 
ιδανικά σε εργαλεία με στρογγυλό άξονα 3,17 mm.

Μεμονωμένο στήριγμα
#004-873

Πακέτο 3 τεμαχίων
#004-874

Πακέτο 10 τεμαχίων 
#004-875

ΠΟΛΎ ΜΑΚΡΎ ΣΤΉΡΙΓΜΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ QC

Επιμηκύνει το εργαλείο σας κατά 12,7 mm.

Μεμονωμένο στήριγμα 
#004-856

Πακέτο 3 τεμαχίων 
#004-857

Πακέτο 10 τεμαχίων 
#004-858

ΣΤΉΡΙΓΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ QC 
C-DR 

Με άνοιγμα στο κέντρο. Μήτρα για την 
 προσαρμογή σε ειδικά εργαλεία.

Μεμονωμένο στήριγμα 
#004-848

Πακέτο 3 τεμαχίων 
#004-859

Πακέτο 10 τεμαχίων 
#004-860


