
Adventní kalendář 2022, 24 dílný

Akční produkty

   

Čárový kód: 4013288221575 Rozměr: 573x464x53 mm

Díl č.: 05136605001 Hmotnost: 0 g

Výrobek č.: Adventskalender 2022 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

Adventní kalendář pro skutečné Tool rebely

Ideální dárek pro předvánoční období

Jedinečná kombinace nářadí pro každodenní šroubování

Samozřejmě včetně kultovního otvíráku na lahve, který se pro mnohé již stal sběratelským kouskem

Také se čtyřmi inovativními klíči s dvojitou otevřenou stranou v praktickém klipu

 

Advent, advent, šroub nechce ven. Nejdřív 1, potom 2, pak 3, 4, nářadí už se k vám blíží. I letos potěšíme nadšence do šroubování a

předvánočním časem vás provede kultovní adventní kalendář.

V nabídce budou 4 inovativní klíče Joker s dvojitou otevřenou stranou s malým zpětným úhlem otáčení pouhých 15°. Navíc jsou nově

dodávány ve velmi praktickém klipu. Perfektní řešení na cesty.

Ruční držák přesvědčí zásobníkem bitů v rukojeti, který lze flexibilně plnit podle potřeby. 15 bitů a držák bitů z nerezové oceli zajišťují

nerezavějící šroubování.

Další zajímavostí je, že veškeré nářadí v této edici kalendáře je barevně sjednocené, a tak zaujme svou jedinečností.

Něco vám stále chybí? Aby ne! V jednom okýnku se samozřejmě skrývá náš otvírák na lahve, který se pro mnohé stal již sběratelským

předmětem.
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Sada obsahuje:

 6005 Joker Double
1 x 6 x 7 x 111.8 mm

1 x 12 x 13 x 166 mm

1 x 10 x 11 x 137.3 mm

1 x 8 x 9 x 122.2 mm

 3851/1 TS PH
05071010001 1 x PH 1 x 25 mm

05071011001 1 x PH 2 x 25 mm

 3855/1 TS PZ
05071020001 1 x PZ 1 x 25 mm

05071021001 2 x PZ 2 x 25 mm

 3867/1 TS TORX®
05071032001 1 x TX 10 x 25 mm

05071033001 1 x TX 15 x 25 mm

05071034001 1 x TX 20 x 25 mm

05071035001 1 x TX 25 x 25 mm

3840/1 TS
05071073001 1 x 3 x 25 mm

05071074001 1 x 4 x 25 mm

05071075001 1 x 5 x 25 mm

05071076001

1)

1 x 6 x 25 mm

1) Bez torzní zóny

 

3800/1 TS
05071002001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm

05071000001 1 x 0.8 x 5.5 x 25 mm

 3888/4/1 K ADK 2022
1 x 1/4" x 50 mm

 9508
1 x Krabička Bit-Check 7

BiTorsion, prázdná

 9511
1 x 1/4"

 9510
1 x 9510 Krabička Bit-Check 7

BiTorsion, prázdná

 9509
1 x 145
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Pro velmi úzká místa Pro menší úhel otáčení než 30° Geometrie s dvojitým
šestihranem

Praktický klip

Klíč s dvojitou otevřenou stranou

Joker 6005 se speciální geometrií

otevřené strany - natočené o 7,5°

a s geometrií dvojitého šestihranu

- zdvojnásobuje možnosti nasazení

při opakovaném otáčení klíče o

180° kolem podélné osy. Matice

nebo hlavy šroubů je možné

"uchopit" každých 15°. Příslušný

nasazovací bod najde Joker 6005

po každé otočce v podstatě sám.

Díky natočení otevřené strany o

7,5°, geometrii dvojitého

šestihranu a přizpůsobenému

používání (nasazení - šroubování -

otočení - opětovné nasazení -

šroubování - otočení atd.) lze řešit i

takové situace při šroubování,

které umožňují menší úhel otáčení

než 30°.

Geometrie dvojitého šestihranu na

otevřené straně klíče s dvojitou

otevřenou stranou Joker 6005

zajišťuje tvarové spojení s hlavou

šroubu nebo maticí a snižuje

nebezpečí sesmeknutí.

Do klipu lze uložit až 4 klíče s

dvojitou otevřenou stranou Joker

6005. Odolný materiál zajišťuje

trvale bezpečné skladování

úhlových klíčů a jejich snadné

vyjímání.

Držák bitů se zásobníkem bitů Praktická krabička Bit-Check k
postavení

S otvírákem na láhve v designu
Wera

Držák Rapidaptor z nerezové
oceli

Vysoce kvalitní ruční držák bitů se

silným stálým magnetem, který

bity neuvěřitelně drží.

Vícekomponentní rukojeť Kraftform

pro příjemnou ergonomickou práci.

Vhodný pro bity s připojovacím

rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

podle DIN ISO 1173-C 6,3. Do

zásobníku, který je v rukojeti, lze

uložit až 6 bitů.

Do krabičky Bit-Check můžete

uložit až 9 bitů a jejich držák. Bit-

Check lze umístit na pracovišti tak,

aby nářadí bylo vždy na dosah.

S pěkným otvírákem na láhve,

který nebudete chtít dát z ruky.

Je-li vyroben z nerezové oceli, je

pak zabráněno nevzhledné cizí rzi

při šroubování nerezové oceli.

Kromě toho nabízí všechny

přednosti technologie Rapidaptor.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Weblink
https://products.wera.de/cs/campaign_products_adventskalender_2022.html

Wera - Adventskalender 2022
05136605001 - 4013288221575

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de                                     21.03.2022 - 3 / 3

http://www.tcpdf.org

