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PRZYRZĄDY WSPOMAGAJĄCE

CHESTERTON® Dział szczeliw                              SECTION 8.1

Narzędzia i akcesoria

242

Chesterton 242 zestaw sztywnych ekstarktorów 
wykonanych ze stali do usuwania szczeliw.
Gwarantowana odporność na pęknięcie przy
usuwaniu dowolnego szczeliwa ze wszystkich 
dławnic. Zestaw 242 dostępny jest tylko w pakiecie 
6 ekstarktorów jak na rysunku.

Sure-Cut 

Ręczny przyrząd do cięcia szczeliw oszczędza czas i pieniądze.
Pozwala na proste lub pod kątem przycinanie szczeliw
w wymagajacych aplikacjach. Przyrząd "Sure-Cut" pozwala
na szybkie, dokładne przycinanie szczeliwa na instalacji.
Przyrząd był sprawdzany przy przycinaniu takich szczeliw firmy 
Chesterton jak 412-W, 1724, 1727, 1730, 1400, 1400R, 1600.
Dostępny jest również dodatkowy zestaw zawierający
zestaw ostrzy oraz reczną ostrzałkę do ostrzy.
*Not recommended for Kevlar products.
**Cuts up to 5/8” cross section for 45° skive cuts and up to 1” for butt cuts for all styles.

253

Chesterton 253 zestaw elastycznych ekstarktorów 
zaprojektowany do usuwania trudnodostępnych szczeliw
Konstrukcja wykonana jest z wytrzymałej stalowej liny 
lotniczej z utwardzanymi cieplnie końcówkami ,
i odporną na pęknięcia rączką .
Spiralna końcówka pokryta jest powłoką plastikową
Ergonomiczny uchwyt pozwala na łatwe stoswanie.
Zestaw 253 składa się z 4 ekstarktorów jak na rysunku.
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CHESTERTON® Dział szczeliw                                                                                         SECTION 8.2.

Narzędzia i akcesoria

178

Warsztatowy przyrząd do cięcia szczeliw 178
pozwala na dokładne cięcie pierścieni ze szczeliwa
w skali odpowiadajacej średnicy wału  (wrzeciona)
w calach lub milimetrach. Dla otrzymania pierścienia
wystarczy ustawić przekrój szczeliwa na skali oraz
średnicę i przyciąć szczeliwo nożem.
Zakres szczeliw od 3 mm do 25 mm i średnicy wałka
od 1" (25 mm) do 4" (100 mm).

179

Ręczny przyrząd 179 do wycinania płaskich 
uszczelek z arkuszy do 12 mm grubości
i średnicy od 30 do 500 mm.
Przyrząd posiada metryczną i calową podziałkę.
Może być traktowany jako urządzenie przenośne.

176

Zestaw ubijaków do szczeliw 176 przeznaczony do 
zaworów i pomp. Pozwala na skuteczne upakowanie
szczeliwa w dławnicy bez zarysowanie powierzchni.

174

Nóz monterski 174 do przycinania szczeliw
posiada skośne ostrze do cięcia plecionych szczeliw
druga ząbkowana strona ostrza służy do cięcia szczeliw
zbrojonych. Długość ostrza 5" (125 mm).
W zestawie znajduje się pokrowiec skórzany 10" (250 mm)
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