
967/9 TX HF 1F Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, BlackLaser, 9 dílný

Zástrčné klíče TORX®

   

Čárový kód: 4013288104953 Rozměr: 139x72x25 mm

Díl č.: 05024244001 Hmotnost: 195 g

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

Celní tarif č.: 82041100

Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®

S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®

BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce

Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

 

Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním TORX®. S přidržovací funkcí: šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou

vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Velmi dlouhé rameno. 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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967/9 TX HF 1F Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, BlackLaser, 9 dílný

Zástrčné klíče TORX®

Sada obsahuje:

 967 L TORX® HF
05024160001 1 x TX 8 x 76 mm

05024161001 1 x TX 9 x 79 mm

05024162001 1 x TX 10 x 85 mm

05024163001 1 x TX 15 x 90 mm

05024164001 1 x TX 20 x 96 mm

05024165001 1 x TX 25 x 104 mm

05024166001 1 x TX 27 x 112 mm

05024167001 1 x TX 30 x 122 mm

05024168001 1 x TX 40 x 132 mm

Profil TORX® HF Označení velikosti Vynikající povrchová ochrana Bezpečné držení a snadné
odebírání

V omezených situacích při montáži

nebo demontáži (například v

prostoru motoru) nelze šroub

zajišťovat na šroubovacím nářadí

rukou. Často se pak stává, že se

šroub ztratí. Pak hrozí zdlouhavé

hledání nebo ztráta šroubu (a

případné ohrožení, které může být

důsledkem takové situace). Nářadí

TORX® HF vyvinuté společností

Wera se vyznačuje geometrickou

optimalizací původního profilu

TORX®. Díky svěrné síle, která

vzniká v důsledku stlačení ploch

hrotu funkčního profilu a profilu

šroubu jsou šrouby bezpečně

přidrženy na nástroji!

Všechny úhlové klíče jsou díky

svému označení velikosti rychle na

dosah; úhlové klíče "Take it easy"

navíc ještě mají barevné kódování.

Úhlové klíče s povrchovou úpravou

BlackLaser pro vynikající

povrchovou ochranu a dlouhou

životnost.

Materiál klipu nepodléhající

opotřebení zaručuje bezpečné

přidržení úhlových klíčů a zároveň

jdou i snadno vyndávat.
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