
967/9 TX XL Multicolour 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX® Multicolour, 9
dílný
Zástrčné klíče TORX®

   

Čárový kód: 4013288193544 Rozměr: 245x100x30 mm

Díl č.: 05024480001 Hmotnost: 365 g

Výrobek č.: 967/9 TX XL Multicolour 1 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041100

TORX® s kulovou hlavou na dlouhém ramenu umožňuje použití v různém úhlu

Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Opláštění bužírkou umožňuje práci i při nízkých teplotách

BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Otěruvzdorný údaj o velikosti příslušného úhlového klíče na držáku

 

Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním TORX®. Velmi dlouhé rameno. Částečně s kulovou hlavou: kulový tvar profilu

umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Úhlový klíč s plastovým opláštěním z kulatého materiálu

příjemného na dotyk. Opláštění umožňuje práci i při nízkých teplotách a chrání prsty před mrazem. Identifikátor nářadí "Take it easy" s

barevným označením podle velikostí. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.

Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání. V praktickém držáku z odolného

materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.
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Sada obsahuje:

 967 SXL TORX® Multicolour
05024481001 1 x TX 8 x 90 mm

05024482001 1 x TX 9 x 101 mm

05024483001 1 x TX 10 x 112 mm

 967 SPKXL TORX® Multicolour
05024484001 1 x TX 15 x 123 mm

05024485001 1 x TX 20 x 137 mm

05024486001 1 x TX 25 x 154 mm

05024487001 1 x TX 27 x 172 mm

05024488001 1 x TX 30 x 195 mm

05024489001 1 x TX 40 x 224 mm

Úhlové klíče s umělohmotným
opláštěním

TORX® s kulovou hlavou Označení velikosti Bezpečné držení a snadné
odebírání

Úhlové klíče s umělohmotným

opláštěním jsou vyrobeny z

kulatého materiálu s příjemným

úchopem. Opláštění zpříjemňuje

práci i za nízkých teplot a zvyšuje

její bezpečnost. Vysoká ochrana

proti korozi díky speciální

povrchové úpravě BlackLaser.

Kontrastní popis hadicového

opláštění pomáhá při rozpoznání

velikosti a usnadňuje nalezení

nářadí.

Díky kulovitým funkčním profilům

je možné vychýlení i naklonění osy

nářadí vůči ose šroubu, takže lze

šroubovat takříkajíc "za rohem".

Všechny úhlové klíče jsou díky

svému označení velikosti rychle na

dosah; úhlové klíče "Take it easy"

navíc ještě mají barevné kódování.

Materiál klipu nepodléhající

opotřebení zaručuje bezpečné

přidržení úhlových klíčů a zároveň

jdou i snadno vyndávat.
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Identifikátor nářadí Take it easy

Rozlišovací identifikátor Take it

easy slouží k jednoduchému a

rychlému vyhledání vhodného

nástroje, podle jeho rozměru. Pro

šrouby s vnitřním šestihranem jsou

k disposici úhlové klíče (inbus),

bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a

matice s vnějším šestihranem jsou

k disposici klíče Joker, standardní

nastavce i nástavce s přidržovací

funkcí Zyklop. Pro šrouby s

vnitřním profilem TORX® jsou k

disposici úhlové klíče, bity,

nástavce Zyklop.
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