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surubelnite port-bit echipate
INSTRUMENTUL COMPLET 

Caracteristici
• functie de clichet reversibil
• tija telescopica 195-280 mm, rezistenta la coroziune
• magazie pentru 8 biti
• maner ergonomic  

Beneficii
• rotirea în sensul acelor de ceasornic, rotirea în sens invers acelor de ceasornic 
• ajustarea lungimii 192-267 mm - cu blocare fermă
• 8 biti: Ph 1, Ph 2, Pz 1, Pz 2, Torx T 15, T 20, T 25, T 30.  

All-in-one

Magnet

1/4¨

1 PIECE

 surubelnita port-bit echipata  PH1-PH2-PZ1-PZ2 T15-T20-
T25-T30

195-280 U42020-192-267 4013769376336 BULK
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Cod Descriere A B C

U42020-192-267 surubelnita port-bit echipata 140 mm 55 - 130 mm 195 - 280 mm 10 mm 1 pcs.

UUSH42020M267 Expozitor cu surubelnite
port-bit echipate

140 mm 55 - 130 mm 195 - 280 mm 10 mm 12 pcs.

Surubelnita port-bit echipata
Magazie pentru 8 Biti: Ph 1, Ph 2, Pz 1, Pz 2, Torx T 15, T 20, T 25, T 30) 

Tija telescopica: din oțel inoxidabil, manșon, lungime 192-267 mm 

Clichet: rotirea în sensul acelor de ceasornic , rotirea în sens invers acelor de 
ceasornic

Noi nu pretindem că există "instrumentul complet", pe care il avem în gama noastră. 

Dar stim ca avem un instrument  tehnic, cu un design care convinge, de o calitate care   nu face 
compromisuri și cu o ergonomie conceputa pentru utilizatorul pretentios si modern. 

Noi cream    instrumente, care facilitează munca.  
In afara de atributele descrise anterior, surubelnita port-bit echipata de la USH are următoarele funcții:

• functie de clichet reversibil,  rotirea în sensul acelor de ceasornic, rotirea în sens invers acelor de ceasornic

• tija telescopica cu blocare fermă

• magazie pentru 8 biti

• șurubelniță de mână cu 2 componente

Surubelnite port-bit echipate USH
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