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21410-G       Ruitverwijderaar met vierkant snijdraad

Set met twee zeer solide trekhandgrepen, die een

veiligheids-draadpen hebben, zodat er bij eventuele

draadbreuk een veilige afstand is tussen hand en draad.

Inhoud: 21410 Handgreep (1) In de set zitten 2 stuks.

21408 Snijdraad rol van ca. 20 meter.

21415 Snijdraad-starter

Met dit hulpgereedschap kunt U de uiteinden van de

snijdraad door de rubber kitlaag steken. De snijdraad starter

met stevige houten handgreep heeft een oog waardoor de

snijdraad gestoken wordt. Het uiteinde van de naald is

scherp, zodat u door de kitlaag kunt snijden.

Lengte ca. 310 mm.

21408 Rol "vierkant" snijdraad 0,6 mm

Dit roestvast stalen snijdraad heeft een trekkracht tot 60 kg.

De 4 zeer scherpe snijranden  van superieure kwaliteit

zorgen voor een schone snede zonder veel inspanning.

Lengte ca. 20 meter. Rol Ø 95 mm. Gewicht 60 gram.

21406 Rol gevlochten snijdraad 0,75 mm

Dit snijdraad bestaat uit 3 door elkaar gevlochten

goudkleurige metalen draden. Daardoor is het snij-oppervlak

groter, en wordt de warmte die ontstaat tijdens het snijden,

beter afgevoerd. Lengte ca. 20 meter. Rol Ø 120 mm.

6021 Zuignap voor autoruiten / ook geschikt als deuktrekker

U kunt met de handgrepen een vacuüm creëren, waardoor

de zuignap vast op de autoruit geklemd wordt. Handig om

een kleine ruit te demonteren of te plaatsen (voor een grote

gebruikt u glastrekker 6022). Ook handig om kleine deuken

uit vlak plaatwerk te trekken, zoals bij portier of zijscherm.

6022 Vacuüm glastrekker met 2 zuignappen

Bijzonder geschikt voor (gebogen) autoruiten of deuren

Beide zuigvlakken zijn voorzien van een vacuümhefboom

met vergrendeling. Capaciteit 80 kg. Gewicht 680 gram.

Let op: laat geen kit achter op de zuignappen.

Kit vermindert uiteraard het draagvermogen!

Handleiding 21410-G

1. Pak het uiteinde van de snijdraad in één hand en de rol in de

andere hand. Spreid nu helemaal uw armen. Knip zoveel snijdraad

af als uw gespreide armen lang zijn.

2. Steek de snijdraad van onder bij de verdikking helemaal door het

staafje heen naar boven. Zorg ervoor dat de snijdraad recht en

braamvrij is.

3. Buig het snijdraad boven aan de buitenkant langs het staafje terug.

4. Trek nu het staafje en de omgebogen snijdraad in de handgreep,

waardoor het draad klem komt te zitten tussen buitenkant staafje

en binnenkant handgreep.

5. Als er onder de handgreep snijdraad uitsteekt, knip dit dan af,

zodat het niet in uw hand kan steken.

6. Neem voor elke nieuwe ruit weer nieuwe snijdraad: door de snij-

warmte wordt het draad bros.


