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Śrubokręt z grzechotką z możliwością ruchu w prawo i lewo. Kąt roboczy
przestawny o 180º. Specjalistyczne, najwyższej jakości bity – S2!
Oto, macie Państwo zawsze właściwy i specjalistyczny zestaw pod
ręką. W praktycznej i mocnej kasecie z tworzywa sztucznego,
rozwiązanie wszystkich problemów z wkręcaniem ręcznym
i przy maszynach.
Specjalistyczne bity są wykonane z wysokojakościowej stali
S2 (Chrom-Krzem-Mangan-Molybden-Wanad-stal) i znajdują
doskonałe zastosowanie zarówno do prac manualnych,
jak i do wymogów maszynowych. Magnetyczna część
wkręcająca i 2-komponentowy uchwyt zabezpieczają przed
ześlizgiwaniem się narzędzia i umożliwiają swobodną
pracę. Ergonomiczna forma i delikatna powierzchnia w
miejscach nacisku umożliwia komfortowe wkręcanie.
Z otworem do zawieszania.

Zalety:

zatrzask

• funkcja grzechotki
• lewo/prawo przestawny
• możliwość ustawiania kątów 0º, 45º i 90º
• ergonomiczny przy pracy w ciasnej przestrzeni
• S2 przemysłowe bity stalowe dla prawie wszystkich zastosowań
• 2-komponenowy uchwyt
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HAUPA Walizka na narzędzia „Check“
No

Wychodząc naprzeciw wielu zapytaniom i sugestiom elektro-instalatorów, a także hurtowni elektrycznych,
przedstawiamy Państwu nowe wyposażenie w narzędzia VDE 1000V naszej sprawdzonej już, mocnej walizki
„Omega“. Uzupełniona nowymi VDE 2K nożycami do cięcia kabla, 2 ściągaczami izolacji, kompletem kluczy
płasko-oczkowych i kluczem do szaf, walizka ta jest multi-funkcyjna dla każdego instalatora.

Zawartość:
• 2K Śrubokręty dla elektryków VDE 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 i 8 x 175 mm
• 2K Śrubokręty krzyżakowe VDE, PH wielk. 1 i 2
• 2K Śrubokręty krzyżakowe VDE, PZ wielk. 1 i 2
• 2K Kombinerki VDE 185 mm
• 2K Obcinak boczny VDE 165 mm
• 2K Szczypce telefoniczne VDE, proste 200 mm
• 2K Szczypce telefoniczne VDE, wygięte 45°, 200 mm
• 2K Nożyce do kabli VDE 200 mm
• 2K Szczypce nastawne VDE 240 mm
• Nóź do kabli 1000 V mocną klingi 50 mm
• Pinceta izolowana 145 mm
• Nóź do zdejmowania izolacji, 8 – 13 Ø
• Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji
1000 V, 0,08 – 6,0 mm2

• Zestaw kluczy płaskich, 12- elementów
• Uniwersalny klucz do szaf

1000 V IEC 60900:2004
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