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Reparationsverktyg för skadade och orena gängor.
Löser oftast de akuta problemen vid reparation och
underhåll.
Reparationsværktøj til beskadigede og urene gevind.
Løser ofte de akutte problemer ved reparation og service.

Gängrensare Nes 1A/Gevindrenser Nes 1A

Klarar av att rensa och reparera utvändiga gängor.
Nes 1 reparerar skadade gängor och rensar samtidigt smuts,
Loctite®, färg, cement, rost mm. Utmärkt även till aluminiumoch plastskruvar. 2 st skär går ner i gängan och ställer in sig till
önskad gänga M4 - M18.
RK1 = Utbytesblad.

Klarar av att rensa och reparera utvändiga gängor.
Nes 3 För de stora gängorna.
Reparerar skadade gängor och rensar samtidigt smuts, Loctite®, färg, cement, rost mm. Utmärkt även till aluminium- och
plastskruvar. 2 st skär går ner i gängan och ställer in sig till önskad gänga M32 - M128.
RK3 = Utbytesblad.
Renser og reparere udv. gevind.
Nes 3 Til store gevind.
Reparerer skadede gevind og renser samtidig smuds, Loctite®, farve, cement, rust mm. Udmærket også til aluminiumog plastskruer. 2 stk. skær går ned i gevindet og indstiller sig
til det ønskede gevind M 32 M 128.
RK3 = Udskifteligt blad.
Typ/
Type
3
RK 3

För gängprofil/
Til gevindprofil
60°
60°

För gängor mm/
Til gevind mm
32-128

Beställ.nr/ Förp/
Vare nr
Forp
44603000
1
44603010
1

Renser og reparere udv. gevind.
Nes 1 reparerer skadede gevind og renser samtidig smuds,
Loctite®, farve, cement, rust mm. Udmærket også til aluminium- og plastskruer. 2 stk. skær går ned i gevindet og indstiller
sig til det ønskede gevind M 4 M 18.
RK1 = Udskifteligt blad.
Typ/
Type

För gängor mm/”/
Til gevind mm/”

1A
1 Whitworth
RK 1

4-18 mm
1/4"-3/4"

För
gängprofil/
Til
gevindprofil
60°
55°
60°

Beställ.nr/ Förp/
Vare nr
Forp

44606001
44606000
44600010

1
1
1

Gängrensare Nes 2/Gevindrenser Nes 2

Klarar av att rensa och reparera utvändiga gängor.
Nes 2 reparerar skadade gängor och rensar samtidigt smuts,
Loctite®, färg, cement, rost mm. Utmärkt även till aluminiumoch plastskruvar. 2 st skär går ner i gängan och ställer in sig till
önskad gänga M17 - M38.
RK2 = Utbytesblad.
Renser og reparere udv. gevind.
Nes 2 reparerer skadede gevind og renser samtidig smuds,
Loctite®, farve, cement, rust mm. Udmærket også til aluminium- og plastskruer. 2 stk. skær går ned i gevindet og indstiller
sig til det ønskede gevind M 17 M 38.
RK2 = Udskifteligt blad.
Typ/
Type
2
RK 2

För gängprofil/
Til gevindprofil
60°
60°

För gängor mm/
Til gevind mm
17-38

Beställ.nr/ Förp/
Vare nr
Forp
44602000
1
44600030
1
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Gängrensare/Gangrensere

Gängrensare Nes 3/Gevindrenser Nes 3

Diamantpasta
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Gängrensare Nes sats/Gevindrenser Nes sæt

ScrewGrab friktionspasta

Gängrensare i sats.
Nes 123 består av Nes1, Nes 2 och Nes 3 samt Nes cleaner.
För invändig rensning 60°, M9 - M68.
För utvändig rensning 60°, M4 - M128.
Gevindrensere i sæt.
Nes 123 består af Nes1, Nes 2 og Nes 3 samt Nes cleaner.
Til indv. rensning 60°, M9 - M68.
Til udv. rensning 60°, M4 - M128.
Beskrivning/
Beskrivelse
Nes 123 set /Nes 123 sæt

Beställ.nr/ Förp/
Vare nr
Forp
44601300
1

Nes Cleaner

Till invändig gänga. För rensning av invändig gänga.
Til indv. gevind. Til rensning af indv. gevind.
Beskrivning/
Beskrivelse
Nes cleaner
Utbytesblad/
Reserveblad

För gängprofil/ För gängor mm/ Beställ.nr/ Förp/
Til gevindprofil Til gevind mm
Vare nr
Forp
60°
9-68
44607000
1
9-68
44600070
1

Diamantpasta i 20 g tub för loss- och åtdragning av alla sorters
skruvar och muttrar. Fungerar med både maskin- och handdrivna verktyg.
Användes i förebyggande syfte för att inte skada skruven.
Hindrar verktyg från att slinta på runda eller skadade skruvar
och muttrar. Ökar greppet mellan verktyget och skruven med
400%. Bildar ej korrosion på verktyget eller skruven.
Lätt att torka av. Är ej giftig och irriterar inte huden.
Diamantpasta i 20 g tube til løsdrejning og spænding af alle
former for skruer og møtrikker. Fungerer med både maskin- og
håndværktøj.
Bruges forebyggende for ikke at skade skruen.
Forhindrer værktøjet i at glide på runde eller beskadiget bolte
og møtrikker. Øger grebet mellem værktøj og bolt med 400%.
Efterlader ikke korrosion på hverken værktøjet eller bolten.
Let at tørre af. Er hverken giftigt eller irriterer huden.
Beskrivning/
Beställ.nr/ Förp/
Beskrivelse
Vare nr
Forp
Diamantpasta Screw Grab tub
44877005
1
Diamantpasta Screw Grab 12 st (expoställ)
448477012
1
Diamantpasta Screw Grab gross (12 expoställ) 448477144
1

Körnare 32R02-1/Kørner 32R02-1
Körnslag, drivning och märkning med samma verktyg utan
hjälp av hammare. Placera, dra ut fjädern och släpp.
Används för körnslag eller drivning av spik i bl a lister.
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Kørnslag, drivning og mærkning med samme værktøj uden
brug af hammer. Placer, træk fjederen ud og slip.
Bruges til kørnslag eller drivning af søm i bl.a. lister.
Beskrivning/
Beställ.nr/ Förp/
Beskrivelse
Vare nr
Forp
Körnare Noxon 32R02-1/Kørner Noxon 32R02-1 447473202
1

