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Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 1600 Nm 

Kod produktu: PCAS-001 

Opis produktu 
Pneumatyczny klucz udarowy 1/2" o mocy 

1600Nm.  

Klucz wykonany jest ze stopów lekkich, dzięki czemu jest 

lekki i zapewnia duży komfort użytkowania. Narzędzie 

posiada możliwość zmiany kierunku obrotów (L/P) oraz 

regulację prędkości obrotowej 1 stopień na odkręcanie i 

3 stopnie na dokręcanie. 

Najważniejszą zaletą tego modelu jest nowoczesny 

mechanizm udarowy TWIN HAMMER (podwójny zbijak). 

Takie rozwiązanie, oparte na dwóch młotkach 

obracających się wokół wrzeciona, pozwala na 

osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego w ciągu 

pierwszych obrotów wirnika oraz lepsze smarowanie 

narzędzia i łatwiejszy serwis. 

 

Wysoka jakość wykonania, dobre wyważenie oraz możliwość regulacji jedną ręką 

sprawiają, że już nigdy nie zamienisz klucza CASTEX na żaden inny! 

Dane techniczne: 
 

 

  

Poziom hałasu 100.9dB(A) 

Waga 2,2 kg 

Poziom hałasu 100,9 dB 

Zużycie powietrza 6.cfm (170 L/min) 

Maksymalny moment obrotowy 1600 Nm 

Ciśnienie robocze 90psi(6.3bar) 

Swobodne obroty 8,500 rpm 

Max. moment odkręcania 1100ft/lb (1600N.m) 

Wielkość wlotu powietrza 1/4”(6.35mm) 

Wąż pneumatyczny 3/8” (10 mm) 

Standardowe obciążenie śrub 5/8” (16mm) 

Wyrównany poziom ciśnienia 

akustycznego 
89.9dB(A) 

Wibracje w uchwycie 6.847m/s 2 

Rozmiar trzpienia na nasadki 1/2”/13 mm 
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Air Composite Impact Wrench 1/2” 1600 Nm 

Product code: PCAS-001 

Product description: 
1/2 "pneumatic impact wrench with a power of 1600Nm.  

The key is made of light alloys, which makes it light and 
provides great comfort of use. The tool has the ability to change 
the direction of rotation (L / R) and speed control 1 degree for 
loosening and 3 degrees for tightening. 

The most important advantage of this model is the modern 
TWIN HAMMER impact mechanism (double hammer). This 
solution, based on two hammers rotating around the spindle, 
allows for high torque in the first rotor turns, better lubrication 
of the tool and easier service. 

High-quality workmanship, good balance and the ability to 
adjust with one hand mean that you will never replace the 
CASTEX key for any other! 

Technical Data: 

Noise level 100.9dB(A) 

Weight 2,2 kg 

Air consumption 6.cfm (170 L/min) 

Maximum torque 1600 Nm 

Working pressure 90psi(6.3bar) 

Free rotation 8,500 rpm 

Max. loosening torque 1100ft/lb (1600N.m) 

The size of the air inlet 1/4”(6.35mm) 

Air hose 3/8” (10 mm) 

Standard bolt load 5/8” (16mm) 

Equalized sound pressure 
level 

89.9dB(A) 

Vibration in the handle 6.847m/s 2 

 

 


