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SET 56 biti Allrounder cu inel de identificare

Continut Art.-Nr.

1/4“

48 biti - 1/4“ C 6,3 - 25 mm – cu inel colorat,
S2 - sablati - protejati cu ulei:
CR portocaliu (SL): 2x 0,6 x 4,5; 2x 1,0 x 5,5;  
2x 1,2 x 6,5
CR albastru: 3x PZ 1; 3x PZ 2; 3x PZ 3
CR rosu: 3x PH 1; 3x PH 2; 3x PH 3
CR portocaliu deschis: HEX 3; HEX 4; HEX 5
CR galben: 2x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20; 
2x TX 25; 2x TX 27; 2x TX 30; 2x TX 40
CR albastru inchis: 1x TX BO 10; 
1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 
1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40
7 Biti - 1/4" E 6,3 - 70mm - cu inel colorat
S2 -  sablati - protejati cu ulei
CR rosu: 1x PH 2; 1x PH 3
CR albastru: 1x PZ 1; 1x PZ 2
CR galben: 1x TX 20; 1x TX 25
CR portocaliu (SL): 1x 1,0 x 6,0
1 prelungitor biti- 1/4“ E 6,3 - 65mm
cu blocare rapida - magnetic
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Metode de producție

Prin Frezare
- pentru imbinari cu șuruburi care necesită o 
potrivire perfectă
- efect de strângere în șurub
- margini ascuțite
- pentru operațiile de înșurubare cu cuplu 
normal
- taiere
- de asemenea rezonabil pentru cantități mici
- precizie ridicată

Finisaj lac, optic

Inel color (CR)
- inel color ca instrument vizual 
suplimentar de marcare
- codificarea culorilor facilitează
identificarea profilelor

Magnetul susține 
funcționarea prin înșu-
rubare prin menținerea 
șurubului la vârful 
suportului de biți

QuickLock

- pentru a introduce bitul, manșonul de 
ghidare trebuie să fie deblocat manual
- după ce a fost introdus bitul, manșonul 
este eliberat (operatie realizata cu două 
mâini)
- acum, bitul este blocat în siguranță
- pentru îndepărtarea bitului, se actioneaza 
cu ambele mâini

EasyLink

- când scoateți bitul este acționată mane-
ta de ghidare
- bitul este ghidat automat în față și poate 
fi îndepărtat (cu o singură mână)

EasyLock

- bitul poate fi introdus fără acțio-
narea manșonului de ghidare (cu o 
singură mână)
- pentru a debloca / scoate bitul, 
manșonul trebuie deplasat manual 
în timp ce se îndepărtează bitul cu 
cealaltă mână .


