
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ, 

Ο-RINGS



Το παχύμετρο DEPTH AND WIDTH βάθους και πλάτους έχει κυρίως

τρεις λειτουργίες μέτρησης: εσωτερικό βάθος αυλάκωσης, πλάτος

εσωτερικής αυλάκωσης και διάμετρο βαθιάς οπής. Είναι ειδικά

σχεδιασμένο για τη μέτρηση των διαστάσεων της αυλάκωσης . Η

ψηφιακή οθόνη περιλαμβάνει μετρική (mm), ίντσα (δεκαδική) και ίντσα

(κλάσμα).

Οδηγίες χρήσης:

Α) Βάθος

1.Επιλέξτε μία καρφίτσα στο πίσω μέρος: 3/8 ", 3/4" 10mm ή 20mm.

2.Εισάγετε στην κατάλληλη οπή, πιέστε σε μια επίπεδη μεταλλική

επιφάνεια και, στη συνέχεια, μηδενίστε.

3.Βάλτε τη δαγκάνα στην αυλάκωση και σπρώξτε προς τα εμπρός τον

πείρο μέχρι να φτάσει στο κάτω μέρος.

4.Η αρνητική τιμή που εμφανίζεται στη δαγκάνα είναι το βάθος της

αυλάκωσης.

Β) Πλάτος

Σπρώξτε τις σιαγόνες στην ουρά της δαγκάνας μέσα στην αυλάκωση με

μήκος όχι μικρότερο από 17 mm και λάβετε την τιμή μέτρησης πλάτους

απευθείας.



Η δαγκάνα του 5ου στοιχείου μπορεί να μετρήσει το βάθος της 

αυλάκωσης.
Οδηγίες χρήσης:

1. Επιλέξτε μία καρφίτσα στην πίσω πλευρά.

2. Εισάγετε στην κατάλληλη τρύπα, πιέστε σε μια επίπεδη μεταλλική
επιφάνεια.

3. Βάλτε τη δαγκάνα στην αυλάκωση και σπρώξτε προς τα εμπρός τον
πείρο μέχρι να φτάσει στο κάτω μέρος.

4. Υπολογίστε το βάθος που έχει μετρηθεί με πείρο.



Το DEEP GROOVE CALIPER προορίζεται για τη

μέτρηση της εσωτερικής διαμέτρου στο βάκτρο.

(35-343mm)



Το INNER GROOVE CALIPER προορίζεται για τη

μέτρηση της εσωτερικής διαμέτρου στο βάκτρο.

(15-300mm)



Το INNER GROOVE CALIPER προορίζεται για τη

μέτρηση της εσωτερικής διαμέτρου στο βάκτρο.

(15-150mm)



Σετ 4 τμ Ιδανικό για διαχωρισμό καλωδίων, αφαίρεση

μικρών ασφαλειών και δακτυλίων O-rings κλπ



Το SEAL HOOK II 8PCS προορίζεται για την αφαίρεση ή

τοποθέτηση δακτυλίων O-rings και στεγανών μεγάλων

διαστάσεων βαρέος τύπου.

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=eUvC6sh6RJY

https://www.youtube.com/watch?v=eUvC6sh6RJY


Το SEAL HOOK II 4PCS προορίζεται για την αφαίρεση ή

τοποθέτηση δακτυλίων O-rings και στεγανών μεγάλων

διαστάσεων βαρέος τύπου.

Longer Version

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=eUvC6sh6RJY

https://www.youtube.com/watch?v=eUvC6sh6RJY


Το OR HOOK προορίζεται για την αφαίρεση των

δακτυλίων O-rings για να αποφύγετε την καταστροφή

τους.

4 τεμάχια ανά σετ με διαφορετικές κεφαλές αγκίστρων.



Ο στρογγυλός σχεδιασμός του OR PICKER παρέχει

μια λεία επιφάνεια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος

ζημιάς ενώ ο ελαστικός δακτύλιος O-ring αφαιρείται.

Προστατεύει επίσης την επιφάνεια του μεταλλικού

αυλακιού από φθορές κατά τη χρήση αιχμηρών

μεταλλικών εργαλείων όπως κατσαβίδι ή μεταλλικό

άγκιστρο.



Το SEAL DIGGER είναι ένα ειδικό εργαλείο για την

τοποθέτηση και αφαίρεση τσιμουχών λαδιού (Άξονος -

Περιστροφής).

Οδηγίες χρήσης:

VIDEO LINK : https://www.youtube.com/watch?v=PXohJQzJnv0

https://www.youtube.com/watch?v=PXohJQzJnv0


Το Seal Twistor μπορεί να μειώσει την πιθανότητα ζημιάς

εγκατάστασης. Μετατρέπει την τσιμούχα σε σχήμα ωμέγα χωρίς

οξεία γωνία (δεν είναι κατάλληλο για εύθραυστα υλικά), καθιστά το

μέγεθος της τσιμούχας μικρότερο και μπορεί τοποθετηθεί

με ασφάλεια. (Seal Twistor S 0.7’’~1.187’’，22~30mm)

Οδηγίες προϊόντος

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ycW17A5lDsM

https://www.youtube.com/watch?v=ycW17A5lDsM


Το Seal Twistor μπορεί να μειώσει την πιθανότητα ζημιάς

εγκατάστασης. Μετατρέπει την τσιμούχα σε σχήμα ωμέγα χωρίς

οξεία γωνία (δεν είναι κατάλληλο για εύθραυστα υλικά), καθιστά

το μέγεθος της τσιμούχας μικρότερο και μπορεί τοποθετηθεί

με ασφάλεια. (Seal Twistor M 0.187’’~2’’，30~50mm)

Οδηγίες προϊόντος

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ycW17A5lDsM

https://www.youtube.com/watch?v=ycW17A5lDsM


Το Seal Twistor μπορεί να μειώσει την πιθανότητα ζημιάς

εγκατάστασης. Μετατρέπει την τσιμούχα σε σχήμα ωμέγα χωρίς

οξεία γωνία (δεν είναι κατάλληλο για εύθραυστα υλικά), καθιστά

το μέγεθος της τσιμούχας μικρότερο και μπορεί τοποθετηθεί

με ασφάλεια.

S (0.7’’~1.187’’，22~30mm)

M (0.187’’~2’’，30~50mm)

L (2’’~2.75’’，50~70mm)

XL (2.75’’~6.5’’，70~165mm).

Οδηγίες προϊόντος

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ycW17A5lDsM

https://www.youtube.com/watch?v=ycW17A5lDsM


Το SEAL CLASPER έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση

στεγανοποίησης εμβόλου PTFE. Μπορεί να κλείσει τo

στεγανό από 1.97 "(50mm) OD έως 14.17" (360mm) OD. Ο

ιμάντας από ανοξείδωτο ατσάλι είναι ρυθμιζόμενος, ανάλογα με

τη διάσταση των στεγανοποιήσεων, και το προστατευτικό

τρίγωνο HPU αποτρέπει τη ζημιά της στεγανοποίησης κατά τη

διαδικασία της πίεσης.

Οδηγίες χρήσης:

VIDEO LINK : https://www.youtube.com/watch?v=1yT5AbQMqYc

https://www.youtube.com/watch?v=1yT5AbQMqYc


Ανταλλακτικά για Seal Clasper: 50-360mm.



Το PISTON SEAL CONSTRICTOR μπορεί να συσφίξει τους 

δακτυλίους PTFE πάνω στο έμβολο.                            

Οδηγίες χρήσης:

Αφού θερμάνετε ή μαλακώσετε το στεγανοποιητικό PTFE και 

το τοποθετήσετε στο έμβολο, κυκλώστε και χρησιμοποιήστε το 

σφιγκτήρα για να σφίξετε. Θα χρειαστούν 3 έως 5 λεπτά για να 

επιτευχθεί το αποτέλεσμα αποκατάστασης.

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_n-tDwxWfb0

https://www.youtube.com/watch?v=_n-tDwxWfb0


Ο κόφτης ULTRASHARP 4.0 έχει σχεδιαστεί για να κόβει με

ευκολία ακόμα και τον ισχυρότερό οδηγό εμποτισμένο με ρητίνη.

Μπορεί να κόψει σε γωνία 45°/60°/90° με μέγιστο μέγεθος

40X4mm (90°). Ο πρόσθετος τροχός και το μαξιλάρι της λεπίδας

μπορεί να αλλάξουν την κατεύθυνση κοπής. Ο σχεδιασμός είναι

βολικός τόσο για αριστερόχειρες όσο και για δεξιόχειρες.

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=O8ZbZHBJ9xU

https://www.youtube.com/watch?v=O8ZbZHBJ9xU


Ανταλλακτικές λεπίδες για το κοπτικό ULTRASHARP 

4.0. Περιέχει 10 τμχ.



Ο κόφτης ULTRASHARP 2.5 έχει σχεδιαστεί για να κόβει

οδηγούς με μέγιστο μέγεθος 25X2.5mm (90°). Η αλλαγή των

μπλοκ θέσης μπορεί να ρυθμίσει τη γωνία κοπής σε 45°, 90° και

135°.

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YC5pR0w4ywY

https://www.youtube.com/watch?v=YC5pR0w4ywY


Ανταλλακτικές λεπίδες για το κοπτικό ULTRASHARP 

2.5. Περιέχει 10 τμχ.



OR GRINDER 220V μπορεί να γυαλίσει τη θέση άκρων σύνδεσης

του O-Ring. Η κεφαλή λείανσης είναι μεταβλητή. Για NBR O-RING,

χρησιμοποιήστε γυαλιστικό μαλλιού, για PU O-RING,

χρησιμοποιείται μωβ γυαλιστής.

VIDEO LINK : https://www.youtube.com/watch?v=L5sWq2TPgg0

https://www.youtube.com/watch?v=L5sWq2TPgg0


Το ανταλλακτικό τροχός μαλλιού είναι η κεφαλή

λείανσης που χρησιμοποιείται στο OR Grinder για

γυάλισμα στα λάστιχα NBR κλπ.



Το ανταλλακτικό Purple Grift Polisher είναι η κεφαλή

λείανσης που χρησιμοποιείται στο OR Grinder για

γυάλισμα PU. Συσκευασία 10τμχ



Το Seal Heater 220V προορίζεται για τη σύνδεση του

στρογγυλού ιμάντα PU. Θερμοκρασία ελεγχόμενη από

100℃ έως 400℃.



Το OR SPLICER κρατάει σταθερά τις δύο άκρες από το

κορδόνι O-ring (NBR , VITON , SILICON , EPDM, PU

κλπ.) ώστε να γίνει με ευκολία και σωστά η ένωση τους.

Δουλεύει σε διάμετρο διατομής από 0,1 "(2,5mm) έως (0,79")

20mm.

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=L5sWq2TPgg0

https://www.youtube.com/watch?v=L5sWq2TPgg0

