
Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 dílný

Bit-Checks / Bit-Safes Universal

   

Čárový kód: 4013288033840 Rozměr: 90x63x15 mm

Díl č.: 05056168001 Hmotnost: 79 g

Výrobek č.: Bit-Check 7 Hex-Plus 1 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82079030

Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše

Univerzální držák s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.

Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem

Houževnaté bity, pro univerzální použití

V praktické a robustní krabičce Bit-Check

 

Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se

jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací

plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Houževnaté provedení, pro

univerzální použití. Včetně univerzálního držáku pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C

6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
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Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 dílný

Bit-Checks / Bit-Safes Universal

Sada obsahuje:

 895/4/1 K
05053872001 1 x 1/4" x 52 mm

840/1 Z Hex-Plus
05056305001 1 x 2 x 25 mm

05056310001 1 x 2.5 x 25 mm

05056315001 1 x 3 x 25 mm

05056320001 1 x 4 x 25 mm

05056325001 1 x 5 x 25 mm

05056330001 1 x 6 x 25 mm

Vždy po ruce Hex-Plus Houževnaté bity vhodné S rychloupínací hlavou a silným
permanentním magnetem

Na pracovišti lze Bit-Check

postavit, tím je nářadí vždy po

ruce.

Šrouby s vnitřním šestihranem jsou

problematické, protože dosedací

plochy, přes které se přenáší síla z

nářadí na šroub, jsou velmi úzké.

Důsledek: Hlava šroubu se může

zničit. Nářadí Hex-Plus má větší

kontaktní plochy, které tomu brání!

Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je

vhodné do všech standardních

šroubů s vnitřním šestihranem!

Houževnaté bity Wera brání

předčasnému prasknutí hrotu

funkčního profilu. Bity Z zpravidla

představují bity k univerzálnímu

použití při šroubování.

Na pevné, neviklající se spojení

mezi držákem a bitem, které lze

snadno povolit. Jednoduše

posuňte pouzdro dopředu a

vyměňte bit. V nemagnetickém

provedení k zamezení nežádoucího

přitahování kovových špon.
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