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CP Classic a jól bevált és tartós 
szerszámok.
Hosszú évek során a CP Classic szerszámok 
kiváló munkát végeztek a műhelyekben 
világszerte. Egyszerűségukkel, minőségükkel és 
a hagyományos formájukkal elnyerték a 
felhasználók szívét. 

Elérkezett az idő amikor egy CP Classic-
ra van szüksége.

Korlátozott 2 éves garancia aCP Classic 
szerszámokra. Az akciós CP Classic 
kínálatunkra 2 éves korlátozott garanciát nyújtunk 
az anyag és gyártási hibákra a vásárlás dátumától 
számitott időpontól. A garancia érvényesíttéséhez 
szükséges minden szerszámot beregisztrálni a 
Chicago Pneumatic honlapján legkésőbb 4 héten 
belül a vásárlás időpontjától.
További információk a www.cp.com/
classic oldalunkon találhatók.

További információkért látogassa meg a www.cp.com/classic 

• DYNA-PACT ütőmechanizmus
• Egykezes irányváltó
• 4 fokozatú teljesítményszabályozó
mindkét irányba
• Maximális nyomaték kihajtásnál
• Kompakt és ergonómikus 
gumírozott markolat
• Hatékony és sokoldalú légkulcs
minden műhelymunkához
• Maximális nyomaték 576 Nm
• Fordulatszám 8.400 rpm
• Súly 2,3 kg
• Cikkszám: T024351
• Akciós ár: 39 000 Ft netto

• DYNA-PACT ütőmechanizmus
• Egykezes irányváltó
• 4 fokozatú teljesítményszabályozó
mindkét irányban
• Maximális nyomaték kihajtásnál
• Nagyon ellenáló és hosszú élettartamú
• Alacsony zajszint és vibráció
• Hatékony és sokoldalú légkulcs
minden műhelymunkához
• Maximális nyomaték 1356 Nm
• Fordulatszám 4.200 rpm
• Súly 4,8 kg
• Cikkszám: T024598
• Akciós ár: 126 800 Ft netto

• Befogó patron 6 mm
• Robusztus és gazdaságos 400W motor
• Beépített szabályozó - szabályozható
fordulatszám
• Formatervezett markolat a kényelmes
kezelés érdekében
• Termelékeny és könnyen kezelhető
• Teljesítmény 400 W
• Fordulatszám 24.000 rpm
• Súly 0,57 kg
• Cikkszám: T021136
• Akciós ár: 33 500 Ft netto

• CP szabadalmazott TriSpring 
racsnis fej
• Beépített fordulat szabályozó
• Nagyon ellenáló 
• Formatervezett markolat
• Maximális nyomaték 70 Nm
• Fordulatszám 150 rpm
• Súly 1,0 kg
• Cikkszám: T022970
• Akciós ár:
38 100 Ft netto

• Könnyű és robusztus aluminium ház

• Tartós kúpkerék áttétel
• Korongméret 125 mm, M10 tengely
• Nagy teljesítményu 450 W-os motor
• Hátsó levegőelvezető
• Teljesítmény 450 W
• Fordulatszám 12.000 rpm
• Súly 1,7 kg
• Cikkszám: T023187
• Akciós ár: 65 700 Ft netto

Légkulcs 1/2"

Sarokcsiszoló 125 mm

Légkulcs 3/4"

RúdcsiszolóRacsnis kulcs 1/2"
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