
Bicycle Set 5, 7 dílný

Malý držák bitů Stubby Kraftform Kompakt - S malým ručním držákem bitů Stubby
Kraftform.

   

Čárový kód: 4013288221162 Rozměr: 115x60x40 mm

Díl č.: 05004185001 Hmotnost: 175 g

Výrobek č.: Bicycle Set 5 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82079030

Krátký kompaktní tvar držáku Stubby se zásobníkem pro práci v úzkých montážních místech včetně 7 nerezových bitů

Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci

Funkce ráčny s jemným ozubením pro malý zpětný úhel a přepínacím kroužkem (vpravo, napevno, vlevo)

Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů

S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

 

Velmi malý držák bitů s extrémně krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný

úhel. Jednoduché ovládání s přepínacím kroužkem (vpravo, napevno, vlevo). Včetně 7 bitů z nerezové oceli, z nichž je 6 v zásobníku v

rukojeti a 1 v držáku bitů. Silný permanentní magnet v upnutí bitu zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform

kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a

značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.
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Bicycle Set 5, 7 dílný

Malý držák bitů Stubby Kraftform Kompakt - S malým ručním držákem bitů Stubby
Kraftform.

Sada obsahuje:

 3840/1 TS
05071074001 1 x 4 x 25 mm

05071072001 1 x 2.5 x 25 mm

05071075001 1 x 5 x 25 mm

05071073001 1 x 3 x 25 mm

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

05071035001 1 x TX 25 x 25 mm

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

Kompaktní tvar Rukojeť s integrovaným
zásobníkem bitů

Otočný zásobník bitů

Ráčnový šroubovák se zásobníkem

bitů

Díky kompaktnímu tvaru rukojeti a

krátké čepeli jsou malé držáky bitů

Kraftform optimálně vhodně pro

práci na úzkých místech.

Rukojeť lze otevřít, a tak umožňuje

přístup k šesti bitům uloženým v

zásobníku.

Otočný zásobník bitů umožňuje

snadné vyjímání bitů v téměř

jakékoli situaci a nedá se ztratit.

Bity jsou bezpečně uloženy.

S funkcí ráčny Bity z nerezové oceli Identifikátor nářadí Take it easy

Ráčnový mechanismus má jemné

ozubení pro malý zpětný úhel. S

přepínacím kroužkem lze nastavit

směr šroubování

vpravo/napevno/vlevo. Magnetické

upnutí bitu je vhodné pro bity s

připojovacím rozměrem vnějšího

šestihranu 1/4" podle DIN ISO

1173-C 6,3 a připojení řady Wera

1.

Společnost Wera využívá nově

vakuové kalení v ledu, aby nářadí z

nerezové oceli konečně splňovalo

stejné požadavky na tvrdost jako

běžné nářadí. Tento speciální

proces propůjčuje nářadí tvrdost

potřebnou k průmyslovému použití.

Výsledek: Lepší nářadí z nerezové

oceli na nerezovou ocel.

Identifikátor nářadí Take it easy s

barevným označením dle profilů a

vyznačené velikosti - k

jednoduchému a rychlému

nalezení vhodného nástroje.
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