
Styrledsavdragare BE57-serien

Lång livslängd och säker
Den hydrauliska styrledsavdragaren har en avsevärd längre livslängd än 
jämförbara mekaniska alternativ eftersom den används tillsammans med 
en hydraulisk pump med säkerhetsventil som förhindrar överbelastning.

Lätt och flexibel
Den lätta och smidiga hydrauliska styrledsavdragaren är utrustad med en 
svivlande snabbkoppling, vilket förenklar anslutningen till en pump och gör verktyget lätt att använda för arbeten 
direkt på fordonet.

Enkel hantering
När verktyget ansluts till en fotmanövrerad lufthydraulisk pump kan mekanikern hantera verktygen 
på ett kontrollerat sätt med båda händerna.

Max 

arbetstryck
Oljevolym Kapacitet Arbetsområde Slaglängd Vikt

Mpa cm³ kN mm mm kg
BE57 70 13 33-57 46-60 20 3

Styrledsavdragare BEU-serien
Styrledsavdragaren BEU110 är ett verktyg som övertygar. Verktygssatsen
innehåller som standard två olika adapter (TD40 och TD50), vilket gör verktyget 
välutrustat för olika uppgifter. I detta utförande passar, där arbetsutrymmet tillåter, 
BEU110 följande fabrikat; Scania, Volvo, MAN, Mercedes, Renault, Iveco och 
DAF lastbilar samt i många fall även bussar från samma tillverkare.

• Anpassningsbar för många olika uppgifter.
• Passar "alla" märken.
• Lång livslängd.
• 10 tons kapacitet.

För att tillgodose nya utföranden och andra storlekar av styrleder/kulleder, 
kan verktyget enkelt uppgraderas genom anpassad adapter och mothåll
-inget behov längre av att ha olika verktyg för olika arbete till hands. TD75 är ett sådant standardtillbehör.

BEU110 har samma goda egenskaper som BE57-39, men med högre tillgänglig och kraft. Lång livslängd och säker 
- den hydrauliska styrledsavdragaren har en avsevärd längre livslängd än jämförbara mekaniska alternativ, 
inte bara för att den alltid används tillsammans med en REHOBOT hydraulisk pump utrustad med inbyggd 
säkerhetsventil (förhindrar överbelastning), utan även för att det mekaniska slitaget är avsevärt mindre.

Svivelkopplingen ASE10 samt REHOBOT snabbkoppling AQU8 ingår som standard.

Arbetstryck Kapacitet Slaglängd Slagvolym Vikt

Mpa kN mm cm³ kg
BEU110 70 110 (11) 54 86 3,8
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