
Prese pentru etrier
Presã cu fãlci înguste1

Art.-Nr. 715 55 271

Presã cu fãlci late2
Art.-Nr. 715 55 272

Utilizate la presarea pistonaselor de frânã de la
etriere. Asigurã montarea rapidã si precisã a etriere-
lor.

• Presa cu fãlci înguste se utilizeazã la etrierele mobile cu un 
pistonas sau la cele fixe cu douã pistonase.

• Presa cu fãlci late se utilizeazã la etrierele mobile cu douã 
pistonase sau la cele fixe cu patru pistonase.

• Utilizarea preselor previne blocarea sau distrugerea 
garniturilor sau pistonasului.

• Datoritã rezistentei mari a fãlcilor si datoritã existentei 
stifturilor de ghidare  se asigurã o stabilitate deosebitã în 
utilizare.

• Simplitate si precizie la utilizare.

Presã pentru etrier cu 7 adaptoare
Art.-Nr. 715 55  280
Utilizate la presarea pistonaselor de frânã de la
etriere.

• Se poate utiliza la toate sistemele de frânare cu sau fãrã 
blocare pentru frâna de mânã.

• Se poate folosi atât la variantele cu filet dreapta sau cu filet 
stânga.

• Contine adaptoare de mãrimi diferite (1, 2, 6, 8, 9, 10 si 13)

• Acoperã marcile: AUDI, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, 
MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, VW etc.

Dispozitiv de montaj arcuri

Art.-Nr. 715 55  240
• Dispozitiv util pentru demontarea si montarea usoarã a 

arcurilor de retinere de la tamburii de frânã.

Pensetã pentru arcuri frânã

Art.-Nr. 715 55  243
• Dispozitiv util pentru demontarea si montarea usoarã a 

arcurilor de retinere de la tamburii de frânã.

• Se poate utiliza atât la sistemele de frânare hidraulice cât si 
la sistemele de frânare pe aer.
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Date tehnice
Art.-Nr. 715 55  271 715 55 272
Înãltime maximã 180 mm 180 mm
Înãltime sculã 115 mm 115 mm
Cursã maximã utilã 65 mm 65 mm
Lãtime fãlci 50 mm 100 mm
Lãtime de prindere minimã 13 mm 13 mm
Lãtime de prindere maximã 70 mm 70 mm

Date tehnice
Lungime totalã (fãrã adaptor) 120 mm
Deschidere maximã 65 mm


