Soquetes e Acessórios
SOQUETES:
Exclusiva tecnologia Surface Drive®:
trabalha na superfície
plana de parafusos
sextavados
e estriados. Maior distribuição de força
no corpo do soquete e no parafuso.

MILÍMETROS:
serrilhado.

POLEGADAS:
com linha

CATRACA HEAVY DUTY:
Botão liberador

Design inclinado proporciona uma folga na articulação
para facilitar o trabalho.

Reversível

Cabeça
compacta

Arco de acesso: distância a percorrer antes do "clique"
do acoplamento da engrenagem.

Patenteada, perfil
baixo e reforçada.

DESIGN HEAVY DUTY:

DESIGN TRADICIONAL:

60 dentes
6 graus

•

Combina benefícios de força e acesso a uma melhor
produtividade.

•

Design de engrenagem e garra estabelece a resistência.

•

A garra acopla a engrenagem da catraca e forma uma
cunha contra a lateral da cabeça da catraca. Este uso
direcionado da força torna-a excepcional.

Garra que proporciona
maior força.

CATRACA CABEÇA FLEXÍVEL

Troca de direção com
uma única mão, sem
retirar a chave.
Libera o soquete
com um simples
toque no botão.

CABEÇA FLEXÍVEL:
facilita o alcance a
lugares restritos.

* Informe-se sobre os termos e condições da Garantia Vitalícia Sata ao final do catálogo.

CABO LONGO E COM
ÂNGULO: maior alcance que
as catracas comuns.

Arco de acesso: distância a percorrer antes do "clique"
do acoplamento da engrenagem.
8 graus
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NOVO DESIGN CATRACA COM CABO 1/4", 3/8", 1/2":

DURABILIDADE: novos anéis de vedação
inseridos no mecanismo interno previnem
infiltração de óleo e proporcionam maior vida útil
da ferramenta.

Libera o soquete
com um simples
toque no botão.

Utilização de c-clip facilita
manutenção e reparo.

PRODUTIVIDADE: nova alavanca de reversão
permite alternar rapidamente o movimento da
esquerda para a direita, sem retirar o soquete do
parafuso e com apenas uma mão.

SOQUETES DE IMPACTO:

Utilização em
ferramentas
pneumáticas.

FOSFATO DE MANGANÊS:
Acabamento para maior proteção
contra a corrosão.
Por questão de segurança, todas as
linhas de impacto são fosfatizadas.

CROMO-MOLIBDÊNIO: Maior
resistência à impactos.

TECNOLOGIA SURFACE DRIVE®
Descubra as vantagens que essa tecnologia pode oferecer
MAIOR TORQUE: Melhor distribuição de
força entre o soquete e o parafuso.
MENOR DESGASTE DOS PARAFUSOS:
Os soquetes não espanam a cabeça dos
parafusos e porcas.
MAIOR VIDA ÚTIL DAS CHAVES: O sistema atua na superfície plana dos parafusos
evitando a deformação prematura do perfil
dos soquetes.
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Representação gráfica de 6 pontos atuantes em parafuso sextavado
Aperto com soquete comum: Forças
concentradas em pequenos pontos
favorecem o surgimento de trincas,
diminuem a vida útil dos soquetes e
espanam porcas e parafusos.
Aperto com soquete com Tecnologia
Surface Drive®: Distribuição de forças
no corpo dos soquetes garantem maior
resistência e vida útil da ferramenta.

Os produtos Apex passam por constantes modernizações, portanto, as fotos são meramente ilustrativas e
podem diferir do produto comercializado.

Distribuição de força
concentrada
Alta

Média

Nula

Soquetes e Acessórios
de Impacto

SOQUETES E ACESSÓRIOS
DE IMPACTO 3/8"
Adaptador de Impacto 3/8"
ASME B107.2

MEDIDAS E DESTAQUES:
CÓDIGO

MEDIDA

ST34715SC

3/8"Fx1/2"M

6

0,058

EMBALAGEM
TAG

•

Lados: "F" Fêmea e "M" Macho

* Informe-se sobre os termos e condições da Garantia Vitalícia Sata ao final do catálogo.
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