
Stubby Set 1 Sada držáků bitů a šroubováků, 5 dílný

Wera Kraftform Plus – řada 300

   

Čárový kód: 4013288212337 Rozměr: 115x114x39 mm

Díl č.: 05008870001 Hmotnost: 227 g

Výrobek č.: Stubby Set 1 Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

Krátký kompaktní tvar pro práci na úzkých místech

Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci

Čepele s přednostmi technologie bitů Wera

S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

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

 

Velmi malé šroubováky s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny

umožňuje řádnou a přesnou práci. Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera. Speciální zušlechtění povrchu čepelí pro

vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení

nářadí na pracovišti.
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Stubby Set 1 Sada držáků bitů a šroubováků, 5 dílný

Wera Kraftform Plus – řada 300

Sada obsahuje:

 350 PH Stubby
05008850001 1 x PH 1 x 25 mm

05008851001 1 x PH 2 x 25 mm

 335 Stubby
05008840001 1 x 0.6 x 3.5 x 24.5 mm

05008841001 1 x 0.8 x 4 x 24.5 mm

05008842001 1 x 1 x 5.5 x 24.5 mm

Kompaktní tvar Uchopitelná ergonomie Dlouhá životnost Vyhledávač nářadí Take it easy

Díky kompaktnímu tvaru rukojeti a

krátké čepeli jsou malé držáky bitů

Kraftform optimálně vhodně pro

práci na úzkých místech.

Dvoukomponentní rukojeť

Kraftform umožňuje přenos

vysokých sil díky neklouzavým

zónám a vysoké pracovní rychlosti

díky tvrdým zónám, které umožňují

rychlé přehmátnutí.

Speciální zušlechtění povrchu

čepelí zajišťuje vysokou antikorozní

ochranu a optimální přesné

zalícování v šroubu.

Šroubováky označené Take it easy:

Barevné označení podle profilů a

velikostních stupnic.

S ochranou pred odkutálením

Šestihran na rukojeti brání

nepříjemnému kutálení nářadí na

pracovišti. Díky tomu odpadá

hledání spadlého nářadí.
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