
967/9 TX 1 Sada zástrčných klíčů TORX®, BlackLaser, 9 dílný

Zástrčné klíče TORX®

   

Čárový kód: 4013288104946 Rozměr: 139x72x25 mm

Díl č.: 05024242001 Hmotnost: 190 g

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

Celní tarif č.: 82041100

Úhlový klíč na 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 zaručuje bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání

S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu

 

Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním TORX®. Částečně s kulovou hlavou: kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v

těžko dosažitelných montážních polohách. 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.

 

Weblink
https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_1.html

Wera - 967/9 TX 1
05024242001 - 4013288104946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

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

E-Mail: info@wera.de                                     28.01.2022 - 1 / 2



967/9 TX 1 Sada zástrčných klíčů TORX®, BlackLaser, 9 dílný

Zástrčné klíče TORX®

Sada obsahuje:

 967 PKL TORX®
05024100001

1)

1 x TX 9 x 79 mm

05024105001

1)

1 x TX 10 x 85 mm

05024199001

1)

1 x TX 8 x 76 mm

05024200001 1 x TX 15 x 90 mm

05024202001 1 x TX 20 x 96 mm

05024204001 1 x TX 25 x 104 mm

05024206001 1 x TX 27 x 112 mm

05024208001 1 x TX 30 x 122 mm

05024210001 1 x TX 40 x 132 mm

1) Produkt se dodává bez

kulové hlavy na dlouhém

ramenu.

 

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

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.

Úhlové klíče s povrchovou úpravou

BlackLaser pro vynikající

povrchovou ochranu a dlouhou

životnost.

Odolný materiál držáku zaručuje

bezpečné skladování úhlových

klíčů a jejich snadné vyjímání
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