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Instruções

5269

Martelo deslizante
7.5kg



Martelo deslizante | 7.5kg

Concebido para proporcionar forças de impacto significativas e utilizado com as 
duas mãos no peso deslizante. Integra várias funcionalidades exclusivas para 
melhorar e aumentar a respectiva utilização:

• Haste roscada dupla: a haste integra uma rosca UNF de 5/18" numa extremidade 
e uma rosca métrica M18 x 1.5 na outra. O cabo da haste estática tem roscas 
com a mesma especificação em ambas as extremidades para permitir ao 
utilizador montar a unidade de modo a disponibilizar a rosca métrica ou UNF 
para ligação ao extractor | adaptador pretendido (p. ex., adaptador de injector, 
extractor de cubos, etc.) Incluem-se contraporcas com tamanhos de rosca 
adequados.

• O peso deslizante de 7,5kg inclui duas pegas que possibilitam a utilização com as 
duas mãos.

• A haste inclui dois orifícios para recepção dos clipes tipo R que fixam o peso do 
martelo deslizante durante o transporte e o armazenamento.

Especificações:

• Comprimento total: 765mm 
• Comprimento da haste: 660mm 
• Peso do martelo: 7,5kg (16,5lbs) 
• 2 cabos do peso do martelo 
• Clipes do tipo R de segurança para fixação do peso do martelo 
• Haste de rosca dupla para possibilitar escolha de adaptadores: (5/18" UNF ou   
 M18 1,5)



Instruções

1. Monte o martelo deslizante (consultar o diagrama).

2. Certifique-se de que utiliza as contraporcas correctas nas duas extremidades da 
haste do martelo para fixar o cabo estático e o adaptador adequado.

3. Certifique-se de que os dois cabos de peso estão apertados e em segurança.

A Haste
B Cabo duplo
C Cabos do peso do martelo
D Clipes de segurança x 2
E Contraporca M18
F Contraporca 5/8" UNF
G Peso do martelo
  
Precauções:
• A montagem incorrecta do martelo deslizante 5269 invalidará a garantia.
• Devido à natureza dos martelos deslizantes, é necessário ter cuidado e prestar 

atenção.
• The Tool Connection Limited não pode ser responsabilizada por quaisquer lesões 

ou danos causados durante a utilização do 5269.
• Usar óculos de protecção durante a utilização.
• Usar calçado com biqueira de aço.
• Manter a ferramenta limpa e sem óleo e poeiras.
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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact 
our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear 
and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee




