
nr szerokość 6268 grubość długość długość
zam. ostrza ostrza ostrza całkowita

mm mm mm mm
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wkrętaki

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Ciągły trzon o profilu
okrągłym ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie
kluczem szczękowym lub oczkowym i specjalną powłoką dla 
przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania.
Rękojeść z twardego drewna jesionowego z podwójną skórzaną
nakładką chroniącą przed drzazgami podczas uderzeń młotkiem.

0035 3,5 0,6 90 192 6
0045 4,5 0,8 90 192 6
0055 5,5 1,0 100 202 8
0070 7,0 1,2 125 236 10
0090 9,0 1,6 175 301 12
0100 10,0 1,6 175 301 13
0120 12,0 2,0 200 330 16
0140 14,0 2,5 250 390 16

nr szerokość ostrza 6260 grubość ostrza długość ostrza długość całkowita 6-kątnym
zam. mm mm mm mm mm

Wkrętaki płaskie z rękojeścią drewnianą

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej, okrągły, pokryty
powłoką specjalną. Rękojeść z tworzywa sztucznego z ochroną przed
ześlizgnięciem się dłoni.

0040 4,0 0,8 25 79
0055 5,5 1,0 25 79
0065 6,5 1,2 25 79

Wkrętaki płaskie

1,72
1,86
2,25
2,60
3,38
4,00
5,20
6,60
(542)

Do dokręcania, obrabiania przecinakiem, kucia.

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej z ciągłym trzonem
o profilu sześciokątnym ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na
wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla przeniesienia
większego momentu obrotowego.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek
śrubowych oraz jako dłuto do wykuwania szczelin w murach.

0035 3,5* 0,6 80 161 4
0045 4,5 0,8 90 188 5 +  8
0055 5,5 1,0 100 205 6 + 10
0070 7,0 1,2 125 230 6 + 10
0090 9,0 1,6 150 262 8 + 13
0100 10,0 1,6 175 287 8 + 13
0120 12,0 2,0 200 317 10 + 16
0140 14,0 2,5 250 367 10 + 16

nr szerokość ostrza 6261 6264 grubość ostrza długość ostrza długość całkowita 6-kątnym 
zam. mm mm mm mm mm

Zestaw wkrętaków z łbem do pobijania

* Bez łba do pobijania.

Powierzchnia trzonu pokryta specjalną powłoką dla 
przeniesienia większego momentu obrotowego oraz 
dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść
z zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed
ześlizgnięciem się dłoni i łbem do pobijania.

6261

Dłuto wraz z wkrętakiem.
Trzon czerniony powłoką Black Point dla przeniesienia
większego momentu obrotowego oraz dopasowania. 
Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z zintegrowanymi
miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni 
i z łbem do pobijania. Od rozmiaru trzonu 12 mm z 
uchwytem Kraftform bez stref miękkich.

6264

3,77
4,23
5,30
6,25

–
–
–
–

(542)

6261 

6264  

6,15
7,05
9,30

11,35
15,05
18,50
24,20
30,90
(543)

2,66
2,90
3,70
(542)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wkrętaki

6266

6270

Wykonanie: Ze specjalnej stali wysokostopowej z okrągłym trzonem.

0015 2,0 0,4 – 60 – 130
0020 2,5 0,4 – 60 – 130
0025 2,5 0,4 75 75 159 145
0030 3,0 0,5 75 80 159 161
0032 3,0 0,5 – 150 – 248
0034 3,0 0,5 – 200 – 281
0035 3,5 0,6 125 100 209 181
0037 3,5 0,6 – 125 – 206
0038 3,5 0,6 – 200 – 281
0040 4,0 0,8 100 100 184 198
0041 4,0 0,8 – 150 – 248
0045 4,0 0,8 – 200 – 298
0048 4,0 0,8 – 300 – 398
0050 5,0 0,8 – 100 – 198
0056 5,5 1,0 100 – 198 –
0055 5,5 – 1,0 – 125 – 223
0058 5,5 1,0 – 150 – 248
0060 5,5 1,0 – 200 – 298
0063 5,5 1,0 – 300 – 398
0064 6,0 1,0 – 125 – 223
0065 6,5 1,2 – 150 – 255
0066 6,0 1,2 – 100 – 198
0068 6,5 1,2 – 200 – 298
0080 8,0 1,2 – 175 – 287
0090 8,0 1,6 – 175 – 287
0100 10,0 1,6 – 200 – 312
0120 12,0 2,0 – 250 – 367

nr szerokość ostrza 6266 6270 grubość ostrza długość ostrza mm długość całkowita mm
zam. mm mm 6266 6270 6266 6270

Wkrętaki płaskie

* Bez systemu Lasertip.

Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla przenie-
sienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania.
Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z zintegrowa-
nymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się
dłoni.

6266

–
–

1,78
1,74

–
–

1,87
–
–

2,13
–
–
–
–

2,24
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(542)

6275

Trzon z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega 
wyślizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-
Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego
uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się
dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę 
z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

6270

3,05*
3,05*
3,12*
3,63*
4,60*
5,40*
4,07
4,38
6,70
4,57
6,05
7,40
9,85*
6,15

–
7,15
8,30
8,80

11,15*
9,10
7,30
9,95
9,80

11,65
10,90
13,85
18,80
(543)

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej z 6-kątnym trzonem.
Od rozmiaru 4,5 mm z dodatkowym zbierakiem 6-kątnym pozwa-
lającym na wspomaganie kluczem płaskim lub oczkowym dla 
przeniesienia większego momentu obrotowego.

0035 3,5* 0,6 75 75 156 156 4
0045 4,5 0,8 90 90 188 188 5 +  8
0055 5,5 1,0 100 100 198 198 5 +  8
0060 6,5 1,2 – 125 – 230 6 + 10
0070 7,0 1,2 130 125 233 230 6 + 10
0090 9,0 1,6 160 – 258 – 8 + 13
0091 9,0 1,6 – 150 – 262 8 + 13
0100 10,0 1,6 185 175 283 287 8 + 13
0120 12,0 2,0 200 – 308 – 10 + 13

nr szerokość ostrza 6265 6275 grubość ostrza długość ostrza mm długość całkowita mm 6-kątnym
zam. mm mm 6265 6275 6265 6275 mm

Wkrętaki płaskie

* Bez 6-kątnego klucza
wspomagajającego.

Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla przenie-
sienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania.
Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z zintegrowa-
nymi miękkimi strefami i ochroną przed ześlizgnięciem się
dłoni. 

6265

2,33
2,71
2,93

–
3,55
3,74

–
5,20
8,30
(542)

Trzon z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega 
wyślizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-
Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego
uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się
dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę 
z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

6275

5,10
5,90
7,50
9,15

13,60
–

12,35
13,70

–
(543)

6265
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wkrętaki

0030 3,0* 0,5 80 161
0035 3,5 0,6 100 181
0040 4,0 0,8 100 198
0055 5,5 1,0 125 223
0065 6,5 1,2 150 255
0080 8,0 1,2 175 287
0100 10,0 1,6 200 312

nr szerokość ostrza 6277 grubość ostrza długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm mm mm

Wkrętaki płaskie ze stali Stainless

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Z okrągłym, 
izolowanym trzonem. Rękojeść i trzon izolowane do 1000 V 
zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682.

0025 2,5* 0,4 80 161 161
0030 3,0* 0,5 100 181 181
0035 3,5 0,6 100 181 181
0040 4,0 0,8 100 198 198
0045 4,0 0,8 150 – 248
0055 5,5 1,0 125 223 223
0060 5,5 1,0 200 – 298
0065 6,5 1,2 150 248 255
0070 6,5 1,2 200 – 305
0080 8,0 1,2 175 283 287
0081 8,0 1,6 200 – 312
0100 10,0 1,6 200 – 312

nr szerokość ostrza 6278 6282 grubość ostrza długość ostrza długość całkowita mm
zam. mm mm mm 6278 6282

Wkrętaki płaskie izolowane VDE

Ze specjalną powłoką dla przeniesienia większego
momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna,
 dwukomponentowa rękojeść z zintegrowanymi strefami
miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6278

Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega 
wyślizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-
Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego
uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się
dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę 
z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

6282 6278

* Bez systemu Lasertip.

Wykonanie: Ze stali szlachetnej. Trzon okrągły ze stali ciągliwo-
twardej (54 HRC) z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyślizgiwaniu
się śrub. Poprzez hartowanie próżniowe trzony wykazują większą
wytrzymałość niż normalne narzędzia, dlatego w 100 % nadają się
dla war sztatów i są odporne na zużycie. Ergonomiczna rękojeść
Kraftform-Plus z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego
uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.
Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim
 rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zastosowanie: Wkrętaki te wykonene są ze stali szlachetnej i mają 
zastosowanie w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie
rdzy. Idealne do śrub ze stali szlachetnej, do montażu w oknach, 
drzwiach, przy armaturach i zlewozmywakach, fasadach, balustradach, 
balkonach, płotach itd.

Informacja dodatkowa: Korozja może pojawiać się na elementach ze
stali szlachetnej z powodu używania narzędzi ze zwykłej stali, gdyż do 
części ze stali szlachetnej mogą przywierać cząstki stali, które korodują
pod wpływem tlenu. Narzędzia ze stali szlachetnej należy stosować
tylko do śrub ze stali szlachetnych i przechowywać osobno! 
Tylko wtedy można uniknąć korozji zewnętrznej.

* Bez systemu Lasertip.

6,15
6,50
6,80
9,00

11,00
14,60
18,55
(584)

2,03
2,01
2,15
2,64

–
3,03

–
3,83

–
5,15

–
–

(542)

5,35
5,50
5,80
6,95
7,90
7,75
8,50

10,40
11,40
11,40
11,40
14,45
(543)

6282



nr wielkość 6292 długość długość 6-kątnym
zam. ostrza całkowita

mm mm mm

nr wielkość 6292 długość długość 6-kątnym
zam. ostrza całkowita

mm mm mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wkrętaki

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Ciągły trzon o profilu
okrągłym ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie
kluczem szczękowym lub oczkowym i specjalnną powłoką dla przenie-
sienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Rękojeść z
twardego drewna jesionowego z podwójną skórzaną nakładką chroniącą
przed drzazgami podczas uderzeń młotkiem.

0001 PH 1 90 192 8
0002 PH 2 100 211 10

0003 PH 3 175 301 13
0004 PH 4 200 340 16

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips z rękojeścią drewnianą

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali, okrągły, pokryty powłoką
specjalną. Rękojeść z tworzywa sztucznego z ochroną przed
ześlizgnięciem się dłoni.

0001 PH 01 25 79
0002 PH 02 25 79

nr wielkość 6290 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips

0000 PH 0* 60 154 141
0005 PH 0* 100 – 181
0001 PH 1 80 164 178
0010 PH 1* 300 – 398
0002 PH 2 100 198 205
0020 PH 2* 300 – 398
0003 PH 3 150 258 262

nr wielkość 6300 6304 długość ostrza długość całkowita mm
zam. mm 6300 6304

Trzon pokryty powłoką specjalną dla przeniesienia większe-
go momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna,
dwukomponentowa rękojeść z zintegrowanymi strefami
miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6300

Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyśliz-
giwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus z
zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i
sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. 
Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z 
odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

6304

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej o profilu okrągłym.

6285

6286

Do dokręcania, obrabiania przecinakiem, kucia. Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej z ciągłym trzonem
o profilu sześciokątnym ze zbierakiem sześciokątnym na wspomaganie
kluczem szczękowym lub oczkowym dla przeniesienia większego
momentu obrotowego.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek
śrubowych oraz jako dłuto do wykuwania szczelin w murach.

0001 PH 1 80 178 5 +  8
0002 PH 2 100 205 6 + 10
0003 PH 3 150 262 8 + 13
0004 PH 4 200 317 10 + 16

nr wielkość 6285 6286 długość długość 6-kątnym
zam. ostrza całkowita

mm mm mm

Wkrętaki precyzyjne krzyżowe z łbem do pobijania do śrub Phillips

Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną dla przenie-
sienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania.
Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z zintegrowa-
nymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się
dłoni i łbem do pobijania.

6285

4,44
5,95

–
–

(542)

Dłuto wraz z wkrętakiem.
Trzon czerniony powłoką Black Point dla przeniesienia
większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Ergo-
nomiczna rękojeść Kraftform-Plus z zintegrowanymi miękki-
mi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i z łbem
do pobijania. Od rozmiaru PH 4 rękojeść Kraftform bez
miękkich stref.

6286

7,20
10,20
15,35
22,40
(543)

* Bez systemu Lasertip.

2,38
2,38
(542)

2,28
2,92
(542)

4,05
7,50
(542)

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips

6300

2,38
–

2,29
–

2,97
–

3,75
(542)

6304

4,53
4,76
5,80
8,05
7,80

10,65
10,45
(543)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wkrętaki

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej o profilu sześcio -
kątnym. Od rozmiaru PH 1 ze zabierakiem sześciokątnym pozwalają -
cym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla przenie-
sienia większego momentu obrotowego.

0000 PH 0* 60 141 4
0001 PH 1 80 178 5 +  8
0002 PH 2 100 205 6 + 10
0003 PH 3 150 262 8 + 13

nr wielkość 6301 6325 długość ostrza długość całkowita 6-kątnym
zam. mm mm mm

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips

Ze specjalną pwłoką dla większego przeniesienia momentu
obrotowego i dopasowania. Z ergonomiczną, dwukompo-
nentową rękojeścią ze zintegrowanymi strefami miękkimi i
ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6301

Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyśliz-
giwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze
zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu 
i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.
Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z 
odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

6325

Wykonanie: Ze stali szlachetnej. Trzon okrągły z ciągliwo-twardej 
(54 HRC) stali szlachetnej z systemem Lasertip i mikroskopijnie 
chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyśliz-
giwaniu się śrub. Poprzez hartowanie próżniowe trzony wykazują
większą wytrzymałość niż normalne narzędzia, dlatego w 100 % nadają
się dla warsztatów i są odporne na zużycie. Ergonomiczna rękojeść
Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego 
uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. 
Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim
rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zastosowanie: Wkrętaki te wykonane są ze stali szlachetnej i mają 
zastosowanie w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie
rdzy. Idealne do śrub ze stali szlachetnej, do montażu w oknach, 
drzwiach, przy armaturach i zlewozmywakach, fasadach, balustradach, 
balkonach, płotach itd.

Informacja dodatkowa: Korozja może pojawiać się na elementach ze
stali szlachetnej z powodu używania narzędzi ze zwykłej stali, gdyż do 
części ze stali szlachetnej mogą przywierać cząstki stali, które korodują
pod wpływem tlenu. Narzędzia ze stali szlachetnej należy stosować
tylko do śrub ze stali szlachetnych i przechowywać osobno! 
Tylko wtedy można uniknąć korozji zewnętrznej.

0000 PH 0* 60 141
0001 PH 1 80 178
0002 PH 2 100 205
0003 PH 3 150 262

nr wielkość 6327 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips ze stali Stainless

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. 
Z okrągłym, izolowanym trzonem. Rękojeść i trzon 
izolowane do 1000 V zgodnie z normami IEC 60900, 
DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

0000 PH 0* 80 161 161
0001 PH 1 80 178 178
0002 PH 2 100 198 205
0003 PH 3 150 262 262

nr wielkość 6328 6332 długość ostrza długość całkowita mm
zam. mm 6328 6332

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Phillips izolowane VDE

Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyśli -
zgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus  
z zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu 
i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.
Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z 
odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

6332

* Bez systemu Lasertip.

* Bez systemu Lasertip.

* Bez systemu Lasertip.

–
4,05
5,30
8,65
(542)

5,50
7,15
9,55

14,70
(543)

6,60
7,65

10,55
15,85
(584)

5,80
6,90
9,60

10,60
(543)

6301

6325

6332

Ze specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu
obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponen-
towa rękojeść z zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną
przed ześlizgnięciem się dłoni.

6328

2,39
2,60
3,28
4,77
(542)

6328



nr wielkość 6287 długość ostrza długość całkowita 6-kątnym
zam. mm mm mm

nr wielkość 6330 długość ostrza długość całkowita 6-kątnym
zam. mm mm mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wkrętaki

Wykonanie: Końcówka kombinowana do śrub z gniazdem płasko-
krzyżowym Phillips. Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon okragły,
izolowany. Z ergonomiczną rękojeścią z zintegrowanymi miękkimi 
strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed
ześlizgnięciem się dłoni. Z oznaczeniem rozmiaru i profilu końcówki.
Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim
rodzajem końcówki i rozmiarem. Uchwyt i ostrze izolowane do 
1000 V wg nomy IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Specjalnie do stosowania do zacisków szeregowych,
skrzynek bezpieczników, przełączników, przekaźników etc.

0001 PH/S 1 80 178
0002 PH/S 2 100 205

nr wielkość 6333 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki PlusMinus izolowane VDE

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Ciągły trzon o profilu
okrągłym ze zbierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie
kluczem szczękowym lub oczkowym i specjalną powłoką dla przeniesie-
nia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Rękojeść z
twardego drewna jesionowego z podwójną skórzaną nakładką chroniącą
przed drzazgami podczas uderzeń młotkiem.

0101 PZ 1 90 192 8
0102 PZ 2 100 211 10
0103 PZ 3 150 301 13

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv z rękojeścią drewnianą

Do dokręcania, obrabiania przecinakiem, kucia.

Wykonanie: Trzon z wysokiej jakości materiału-Bit, ciągliwo-twardy,
ulepszony. Sześciokątny trzon ciągły ze zabierakiem sześciokątnym
pozwaląjacym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym dla
przeniesienia większego momentu obrotowego. Czerniona powłoka
Black Point dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopaso-
wania. Rękojeść z ergonomicznego tworzywa sztucznego Kraftform ze
zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną
przed ześlizgnięciem się dłoni i łbem do pobijania.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek
śrubowych oraz jako dłuto do wykuwania szczelin w murach.

0005 PZ 1 80 178 5 +  8
0010 PZ 2 100 205 6 + 10
0015 PZ 3 150 262 8 + 13

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv z łbem do pobijania

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali, okrągły, pokryty powłoką
specjalną. Rękojeść z tworzywa sztucznego z ochroną przed
ześlizgnięciem się dłoni.

0001 PZ 01 25 79
0002 PZ 02 25 79

nr wielkość 6331 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv

9,30
11,90
(543)

2,37
3,08
4,28
(542)

7,10
10,20
15,35
(543)

2,04
2,38
(542)



0022 PZ 2 200 – 305
0032 PZ 2* 300 – 405
0003 PZ 3 150 258 262
0004 PZ 4* 200 – 312

0000 PZ 0* 60 – 141
0001 PZ 1 80 164 178
0011 PZ 1 200 – 298
0021 PZ 1* 300 – 398
0002 PZ 2 100 198 205
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wkrętaki

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej o profilu okrągłym.

nr wielkość 6336 6340 długość długość
zam. ostrza całkowita mm

mm 6336 6340

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv

Trzon pokryty powłoką specjalną dla przeniesienia większego
momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna,
 dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami
miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6336

Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega 
wyślizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-
Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego
uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się
dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę 
z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

6340

nr wielkość 6336 6340 długość długość
zam. ostrza całkowita mm

mm 6336 6340

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej o profilu
sześciokątnym. Od rozmiaru PZ 1 ze zabierakiem sześciokątnym
pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym 
dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

0000 PZ 0* 60 141 4
0001 PZ 1 80 178 5 + 8

nr wielkość 6305 6337 długość długość 6-kątnym
zam. ostrza całkowita

mm mm mm

0002 PZ 2 100 205 6 + 10
0003 PZ 3 150 262 8 + 13

nr wielkość 6305 6337 długość długość 6-kątnym
zam. ostrza całkowita

mm mm mm

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv

Ze specjalną powłoką dla większego przeniesienia momentu
obrotowego i dopasowania. Z ergonomiczną, dwukompo-
nentowąa rękojeścią ze zintegrowanymi strefami miękkimi i
ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6305

Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega 
wyślizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-
Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego
uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się
dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę 
z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

6337

Wykonanie: Ze stali szlachetnej. Trzon okrągły z ciągliwo-twardej 
(54 HRC) stali szlachetnej z systemem Lasertip i mikroskopijnie 
chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega 
wyślizgiwaniu się śrub. Poprzez hartowanie próżniowe trzony wykazują
większą wytrzymałość niż normalne narzędzia, dlatego w 100 % nadają
się dla warsztatów i są odporne na zużycie. Ergonomiczna rękojeść
Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego 
uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto
śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem
końcówki i rozmiarem.

Zastosowanie: Wkrętaki te wykonane są ze stali szlachetnej i mają 
zastosowanie w miejscach, które są szczególnie narażone na działanie
rdzy. Idealne do śrub ze stali szlachetnej, do montażu w oknach, 
drzwiach, przy armaturach i zlewozmywakach, fasadach, balustradach, 
balkonach, płotach itd.

Informacja dodatkowa: Korozja może pojawiać się na elementach ze
stali szlachetnej z powodu używania narzędzi ze zwykłej stali, gdyż do 
części ze stali szlachetnej mogą przywierać cząstki stali, które korodują

pod wpływem tlenu. Narzędzia ze stali szlachetnej należy stosować
tylko do śrub ze stali szlachetnych i przechowywać osobno!
Tylko wtedy można uniknąć korozji zewnętrznej.

0000 PZ 0* 60 141
0001 PZ 1 80 178
0002 PZ 2 100 205
0003 PZ 3 150 262

nr wielkość 6341 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv ze stali Stainless

* Bez systemu Lasertip.

3,72
2,51

–
–

3,01
(542)

–
–

3,89
–

(542)

5,75
6,95
7,95
8,65
9,40
(543)

10,55
11,65
12,90
16,70
(543)

5,50
9,05
(542)

11,35
17,65
(543)

6,85
8,25
(543)

7,55
8,70

12,05
18,40
(584)

6336

6340

* Bez systemu Lasertip.

6305

6337

* Bez systemu Lasertip.

–
4,23
(542)



nr wielkość 6343 6344 długość długość 
zam. ostrza całkowita

mm mm

0001 PZ/S 1 80 178
0002 PZ/S 2 100 205
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wkrętaki

Wykonanie: Profil kombinowany Pozdriv/rowek. Z wysokostopowej
stali specjalnej. Trzon okragły, izolowany. Z ergonomiczną rękojeścią ze
zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i sześciokątną
ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Z oznaczeniem rozmiaru i profilu
końcówki. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpo-
wiednim rodzajem końcówki i rozmiarem. Uchwyt i ostrze izolowane do
1000 V wg nomy IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Specjalnie do stosowania do zacisków szeregowych,
skrzynek bezpieczników, przełączników, przekaźników etc.

nr wielkość 6345 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki PlusMinus do śrub z gniazdem płasko-krzyżowym Pozidriv izolowane VDE

Wykonanie: Trzon ciągły ze stali chromowo-wanadowej, z łbem do
pobijania, rękojeść z tworzywa sztucznego.

0005 105 197 6
0010 107 199 6

nr długość ostrza 6882 6883 długość całkowita ∅
zam. mm mm mm

Szydło/Przebijak

6882

6883

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Z okrągłym, izolowanym
trzonem. Rękojeść i trzon izolowane do 1000 V zgodnie z normami
IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

0000 PZ 0 60 161
0001 PZ 1 80 178
0002 PZ 2 100 205
0003 PZ 3 150 262

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv izolowane VDE

Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą
powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega 
wyślizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-
Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego
uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się
dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę 
z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Ze specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu
obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukomponen-
towa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i
ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

6343

Szydło, z trzonem okrągłym.6882
6883 Przebijak, z trzonem czterokątnym.

–
2,52
3,15
4,70
(542)

6,75
7,15

10,05
11,00
(543)

10,05
13,30
(543)

4,20
–

(542)

–
4,45
(542)

Wykonanie: Z tworzywa sztucznego-elastomeru z tuleją z wybiegiem
do łatwego prowadzenia wkrętaka.

Zastosowanie: Do przytrzymywania śrub przy
wkrętakach, jak również do przytrzymywania
długich bitów, kluczy imbusowych, okrągłych 
i sześciokątnych końcówek. Dzięki specjalnej
geometrii pzura śruba po dokręceniu zostaje
automatycznie zwolniona. Możliwość 
dokręcania śrub w otworach ślepych.0005 4,5–6 (PH/PZ 1+2)

nr do trzonów  6877
zam. mm

Pazur do śrub

5,50
(543)

Wykonanie: Z tworzywa sztucznego-elastomeru, z tuleją z wybiegiem
do łatwego prowadzenia wkrętaka. Zestaw składa się z jednego czerwo-
nego i jednego czerwono-żółtego pazura, pasujące do wkrętaków z
izolowanym trzonem.

Zastosowanie: Do przytrzymywania śrub przy
wkrętakach, jak również do przytrzymywania
długich bitów, kluczy winklowych,
krągłych i sześciokątnych końcówek.
Dzięki specjalnej geometrii pzura
śruba po dokręceniu zostaje 
automatycznie zwolniona. 
Możliwość dokręcania śrub 
w otworach ślepych.0010 1 x 4,5–6 (PH/PZ 1)/1 x 6,5–8 (PH/PZ 2)

nr do trzonów  6877
zam. mm

Zestaw pazurów do śrub izolowany VDE

11,00
(543)

6343

6344

6344



0010 6 części płaski (nr zam. 6264) oraz 
Phillips (nr zam. 6286)

0110 6 części płaski (nr zam. 6264) oraz 
Pozidriv (nr zam. 6287)

nr wykonanie 6350 zawartość
zam.

nr wykonanie 6354 zawartość
zam.
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Zestawy wkrętaków

0010 6 części płaski (nr zam. 6260) oraz 
Phillips (nr zam. 6292)

0110 6 części płaski (nr zam. 6260) oraz 
Pozidriv (nr zam. 6330)

Zestaw wkrętaków z rękojeścią drewnianą

15,20

16,00

(542)

Zestaw wkrętaków z łbem do pobijania

0160 6 części płaski (nr zam. 6261) oraz 
Phillips (nr zam. 6285)

nr wykonanie 6354 zawartość
zam.

26,50

(542)

0115 6 części płaski, Phillips

nr wykonanie 6350 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków z łbem do pobijania i wewnętrznym czworokątem

46,00
(543)

34,00

34,00

(543)

Wykonanie: Trzon z wysokiej jakości materiału-Bit, ciągliwo-twardy, ulepszony. Sześciokątny
trzon ciągły ze zabierakiem sześciokątnym pozwaląjacym na wspomaganie kluczem szczękowym
lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego. Trzon z powłoką specjalną 
dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Rękojeść ergonomiczna
dwu komponentowa ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną
przed ześlizgnięciem się dłoni i łbem do pobijania oraz wewnętrznym czworokątem.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek śrubowych oraz jako dłuto
do wykuwania szczelin w murach.

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:
4 wkrętaki płaskie 3,5 x 80 (bez łba do pbijania); 4,5 x 100; 5,5 x 103; 7 x 138 mm
2 wkrętaki krzyżowe PH 1; 2

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Ciągły trzon o profilu okrągłym ze zbierakiem
sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym i specjalną
powłoką dla przeniesienia większego momentu obrotowego oraz dopasowania. Rękojeść z 
twardego drewna jesionowego z podwójną skórzaną nakładką chroniącą przed drzazgami
podczas uderzeń młotkiem.

Do dokręcania, obrabiania przecinakiem, kucia.

Wykonanie: Trzon z wysokiej jakości materiału-Bit, ciągliwo-twardy, ulepszony. Sześciokątny
trzon ciągły ze zabierakiem sześciokątnym pozwaląjacym na wspomaganie kluczem szczękowym
lub oczkowym dla przeniesienia większego momentu obrotowego. Czerniona powłoka Black Point
dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Rękojeść z ergonomicznego
tworzywa sztucznego Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu 
i ochroną przed ześlizgnięciem dłoni i łbem do pobijania.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek śrubowych oraz jako dłuto
do wykuwania szczelin w murach.

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:
4 wkrętaki płaskie 3,5 x 80; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 wkrętaki krzyżowe rozmiar: 1; 2

Zestaw wkrętaków z łbem do pobijania

Zawartość zestawu:
4 wkrętaki płaskie 

3,5 x 80; 4,5 x 90; 
5,5 x 100; 7 x 125 mm

2 wkrętaki krzyżowe 
PH 1; 2

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej z ciagłym trzonem sześciokątowym i ze
zabierakiem sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym lub oczkowym
dla przeniesienia większego momentu obrotowego. Powierzchnia trzonu pokryta powłoką
specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna,
dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi miękkimi strefami, ochroną przed ześlizgnięciem
się dłoni i z łbem do pobijania.

Zastosowanie: Do dokręcania, odblokowywania i przecinania opasek śrubowych oraz jako dłuto
do wykuwania szczelin w murach.

Zawartość zestawu:
4 wkrętaki płaskie 

3,5 x 90; 4,5 x 90; 
5,5 x 100; 7 x 125 mm

2 wkrętaki krzyżowe, 
rozmiar 1; 2



0090 7 części płaskie (nr zam. 6266)

nr wykonanie 6354 zawartość
zam.

nr wykonanie 6354 zawartość
zam.

nr wykonanie 6354 zawartość
zam.

nr wykonanie 6354 zawartość
zam.
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Zestawy wkrętaków

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon sześciokątowy. Powierzchnia trzonu
pokryta powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania.
Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną 
przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zawartość zestawu:
4 wkrętaki proste 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 8 x 150 mm
2 wkrętaki krzyżowe rozmiar: 1; 2

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Powierzchnia trzonu pokryta powłoką specjalną
dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukompo-
nentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zawartość zestawu:
1 wkrętak płaski z trzonem okrągłym 3 x 75 mm
4 wkrętaki płaskie z trzonem sześciokątnym 4,5 x 90; 5,5 x 100 (2 szt.); 7 x 130 mm
3 wkrętaki krzyżowe Phillips z trzonem okrągłym PH 1; PH 2 (2 szt.) mm
2 wkrętaki krzyżowe Pozidriv z trzonem okrągłym PZ 1; PZ 2 mm

0100 10 części płaski (nr zam. 6266), 
Phillips (nr zam. 6300) oraz 
Pozidriv (nr zam. 6336)

Zestaw wkrętaków

0031 6 części płaski (nr zam. 6265) oraz 
Phillips (nr zam. 6301)

0036 6 części płaski (nr zam. 6265) oraz 
Pozidriv (nr zam. 6305)

Zestaw wkrętaków

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon okrągły. Powierzchnia trzonu pokryta
powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. 
Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną 
przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zawartość zestawu:
4 wkrętaki proste 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 9 x 150 mm
2 wkrętaki krzyżowe rozmiar: 1; 2

0121 6 części płaski (nr zam. 6266) oraz 
Phillips (nr zam. 6300)

0131 6 części płaski (nr zam. 6266) oraz 
Pozidriv (nr zam. 6336)

Zestaw wkrętaków

15,80

15,80

(542)

19,65
(542)

21,60

21,60

(542)

23,50

(542)

Wykonanie: Trzon okrągły z wysokostopowej stali specjalnej. Powierzchnia trzonu pokryta
powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. 
Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i ochroną 
przed ześlzgnięciem się dłoni.

Zawartość zestawu: 7 wkrętaków do śrub płaskich 3 x 80; 3,5 x 125; 4,5 x 90; 
5,5 x 100; 7 x 125; 9 x 150; 10 x 175 mm.

Zestaw wkrętaków płaskich



Wykonanie: Trzon okrągły z wysokostopowej stali specjalnej. Z systemem Lasertip i 
mikrosko pijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyślizgiwaniu 
się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi strefami miękkimi dla 
lepszego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt
nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zawartość zestawu: 7 wkrętaków do śrub płaskich 3 x 80; 3,5 x 125; 4,5 x 90; 
5,5 x 100; 7 x 125; 9 x 150; 10 x 175 mm.

0090 7 części płaski (nr zam. 6270)

nr wykonanie 6350 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków płaskich
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Zestawy wkrętaków

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon okrągły z systemem Lasertip i 
mikrosko pijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyślizgiwaniu 
się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami i
sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do 
wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:

6350 0020/0030

4 wkrętaki płaskie 3 x 80 (bez systemu Lasertip); 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 wkrętaki krzyżowe, rozmiar: 1; 2

6350 0100

2 wkrętaki płaskie 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 wkrętaki krzyżowe PH 1; PH 2
2 wkrętaki krzyżowe PZ 1; PZ 2

0020 6 części płaski (nr zam. 6270) oraz 
Phillips (nr zam. 6304)

0030 6 części płaski (nr zam. 6270) oraz 
Pozidriv (nr zam. 6340)

0100 6 części płaski (nr zam. 6270), 
Phillips (nr zam. 6304) oraz 
Pozidriv (nr zam. 6340)

nr wykonanie 6350 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon sześciokątny z systemem Lasertip i
mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyślizgiwaniu 
się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami i
sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do 
wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:
4 wkrętaki płaskie 3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125 mm
2 wkrętaki krzyżowe, rozmiar: 1; 2

0160 6 części płaski (nr zam. 6275) oraz 
Phillips (nr zam. 6325)

0165 6 części płaski (nr zam. 6275) oraz 
Pozidriv (nr zam. 6337)

nr wykonanie 6350 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków z trzonem 6-kątnym

30,00

30,00

(543)

33,90
(543)

25,00

25,00

28,00

(543)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: Z okrągłym trzonem i z wysokostopowej stali specjalnej Powierzchnia trzonu pokryta
powłoką specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. 
Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi miękkimi strefami i ochroną 
przed ześlizgnięciem się dłoni.

Zawartość zestawu: 3 wkrętaki do śrub krzyżowych, rozmiar: 1; 2; 3.

0070 3 części Phillips (nr zam. 6300)
0080 3 części Pozidriv (nr zam. 6336)

nr wykonanie 6354 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków krzyżowych

Wykonanie: Trzon okrągły z wysokostopowej stali specjalnej. Z systemem Lasertip i mikrosko -
pijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega wyślizgiwaniu się śrub.
Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi strefami miękkimi dla lepszego
 uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się
do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zawartość zestawu: 3 wkrętaki do śrub krzyżowych, rozmiar: 1; 2; 3.

0070 3 części Phillips (nr zam. 6304)
0080 3 części Pozidriv (nr zam. 6340)

nr wykonanie 6350 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków krzyżowych

9,15
9,00
(542)

18,30
18,30
(543)

6/79

6/92

Pożyteczne narzędzia
pomocnicze do śrub

Szpony chwytające, także w 

wykonaniu z zgodnie VDE.

Praktyczna przesuwna tuleja wybiegowa i automatyczne

zwalnianie śruby po zakończeniu jej dokręcania.

Strona 6/79

Urządzenie do magnetyzowania Wera Star

Do magnetyzowania i rozmagnesowywania

urządzeń.

Strona 6/92

Urządzenie do
magnetyzowania

Wera Star

Zestawy wkrętaków
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Zestawy wkrętaków

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Okrągły, izolowany trzon z powłoką
specjalną dla większego przeniesienia momentu obrotowego i dopasowania. 
Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i
ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Uchwyt i trzon izolowane do 1000 V wg 
IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

Zawartość zestawu:
6354 0040
4 wkrętaki płaskie 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm
2 wkrętaki krzyżowe, rozmiar: 0; 1

6354 0050/0055
3 wkrętaki płaskie 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 wkrętaki krzyżowe, rozmiar: 1; 2
1 jednobiegunowy próbnik napięcia

0040 6 części płaski (nr zam. 6278) oraz 
Phillips (nr zam. 6328)

0050 6 części płaski (nr zam. 6278), 
Phillips (nr zam. 6328) oraz 
próbnik napięcia

0055 6 części płaski (nr zam. 6278), 
Pozidriv (nr zam. 6343) oraz 
próbnik napięcia

nr wykonanie 6354 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków VDE

Wykonanie: Ze stali szlachetnej. Trzon okrągły z ciągliwo-twardej (54 HRC) stali szlachetnej 
z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zredukowana siła nacisku
zapobiega wyślizgiwaniu się śrub. Poprzez hartowanie próżniowe trzony wykazują większą
wytrzymałość niż normalne narzędzia, dlatego w 100 % nadają się dla warsztatów i są odporne
na zużycie. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla 
lep szego uchwytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. Ponadto śrubokręt 
nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.

Zastosowanie: Wkrętaki te wykonane są ze stali szlachetnej i mają zastosowanie w miejscach,
które są szczególnie narażone na działanie rdzy. Idealne do śrub ze stali szlachetnej, do montażu
w oknach, drzwiach, przy armaturach i zlewozmywatach, fasadach, balustradach, balkonach,
płotach itd.

Zawartość zestawu wraz z etui:
4 wkrętaki płaskie 3 x 80 (bez systemu Lasertip); 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 wkrętaki krzyżowe Phillips, rozmiar: 1; 2

Informacja dodatkowa: Korozja może pojawiać się na elementach ze stali szlachetnej z powodu
używania narzędzi ze zwykłej stali, gdyż do części ze stali szlachetnej mogą przywierać cząstki
stali, które korodują pod wpływem tlenu. Narzędzia ze stali szlachetnej należy stosować tylko
do śrub ze stali szlachetnych i przechowywać osobno! 
Tylko wtedy można uniknąć korozji zewnętrznej.

0010 6 części płaski (nr zam. 6277) oraz 
Phillips (nr zam. 6327)

0015 6 części płaski (nr zam. 6277) oraz 
Pozidriv (nr zam. 6341)

nr wykonanie 6352 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków ze stali INOX Stainless

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Trzon okrągły z systemem Lasertip
z mikroskopijnie szorstką powierzchnią. Zredukowana siła nacisku zapobiega 
wyślizgiwaniu się śrub. Ergonomiczna rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi 
miękkimi strefami dla lepszego uchytu i sześciokątną ochroną przed ześlizgnięciem 
się dłoni. Ponadto śrubokręt nadaje się do wciskania na śrubę z odpowiednim rodzajem
końcówki i rozmiarem.

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:
4 wkrętaki płaskie 2,5 x 80 (bez systemu Lasertip); 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 wkrętaki krzyżowe, rozmiar: 1; 2
1 jednobiegunowy próbnik napięcia 3 x 70 mm (bez systemu Lasertip)

0140 7 części płaski (nr zam. 6282), 
Phillips (nr zam. 6332) oraz 
próbnik napięcia

0150 7 części płaski (nr zam. 6282), 
Pozidriv (nr zam. 6344) oraz 
próbnik napięcia

nr wykonanie 6350 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków VDE

36,00

36,00

(584)

17,15

20,80

21,30

(542)

36,00

36,00

(543)



0140 PZ 1 154
0145 PZ 2 154

nr wielkość 6355 długość ostrza
zam. mm

Trzony wymienne krzyżowe do śrub Pozidriv VDE

0130 PH 1 154
0135 PH 2 154

nr wielkość 6355 długość ostrza
zam. mm

Trzony wymienne krzyżowe do śrub Phillips VDE

0100 2,5 0,4 154
0105 3,0 0,5 154
0110 3,5 0,6 154
0115 4,0 0,8 154
0120 5,5 1,0 154
0125 6,5 1,2 154

nr szerokość ostrza 6355 grubość ostrza długość ostrza
zam. mm mm mm

0010 102

nr długość 6355
zam. mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Zestawy wkrętaków montażowych

Zestaw wkrętaków montażowych izolowanych z rękojeścią Kraftform Kompakt VDE

6355 0000

18,45
(543)

2,86
2,97
3,06
3,67
3,78
5,70
(543)

3,81
5,25
(543)

3,22
4,37
(543)

6355 0005

Wykonanie: Trzon izolowany, oksydowany, z trójkomponentowyą rękojeścią Kraftform ze
zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem 
się dłoni, izolowane do 1000 V zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, 
VDE 0682/część 201. Dostawa w praktycznym, zwijanym etui.

Zastosowanie: Do trzonów wymiennych. Pakowane w poręczne etui, które można zawiesić
na pasku.

6355 0000
1 uchwyt
4 izolowane trzony wymienne do śrub płaskich 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm
2 izolowane trzony wymienne do śrub krzyżowych PH 1; 2
2 izolowane trzony wymienne do śrub krzyżowych PZ 1; 2
2 izolowane trzony wymienne do śrub płasko-krzyżowych PlusMinus PZ/S 1; 2
4 izolowane trzony wymienne do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25
1 próbnik napięcia

6355 0005
1 uchwyt
4 izolowane trzony wymienne do śrub płaskich 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0 mm
2 izolowane trzony wymienne do śrub krzyżowych PH 1; 2
2 izolowane trzony wymienne do śrub krzyżowych PZ 1; 2
2 izolowane trzony wymienne do śrub płasko-krzyżowych PlusMinus PH/S 1; 2
2 izolowane trzony wymienne do śrub płasko-krzyżowych PlusMinus PZ/S 1; 2
2 izolowane trzony wymienne do śrub czterokątnych z gniazdem zewnętrznym 6,3; 8,1 mm
1 trzon wymienny do śrub trójkątnych z gniazdem zewnętrznym
1 trzon wymienny do śrub specjalnych
1 próbnik napięcia

0000 16 części
0005 18 części

nr wykonanie 6355
zam.

46,00
61,00
(543)

Wykonanie: Trójkomponentowa rękojeść Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla
lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, izolowane do 1000 V zgodnie z 
normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Do trzonów wymiennych.

Uchwyt do trzonów wymiennych VDE

Trzony wymienne do śrub z rowkiem prostym VDE
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Systemy trzonów wymiennych/Wkrętaki kątowe

0152 T  9 154
0155 T 10 154
0160 T 15 154
0165 T 20 154
0170 T 25 154

nr wielkość 6355 długość ostrza
zam. mm

Trzony wymienne do śrub TORX® VDE

0180 6,3 (1/4") 89
0190 8,1 89

nr rozwartość klucza 6355 długość ostrza
zam. mm mm

Trzony wymienne do śrub z łbem czworokątnym VDE

0200 9 89

nr rozwartość klucza 6355 długość ostrza
zam. mm mm

Trzony wymiene do śrub z łbem trójkątnym VDE

0210 89

nr długość ostrza 6355
zam. mm

Trzony wymienne do śrub specjalnych VDE

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej, nicromatt. 
Uchwyt wykonany z czarnego tworzywa sztucznego (polipropylenu).

0102 PH 1 + 2 125
0304 PH 3 + 4 200

nr wielkość 6362 długość całkowita
zam. mm

Wkrętaki kątowe krzyżowe do śrub Phillips

Wykonanie: Trzon z wysokostpowej stali specjalnej, chromowane, BlackLaser. 
Uchwyt wykonany z czarnego tworzywa sztucznego (polipropylenu).

0102 PZ 1 + 2 125

nr wielkość 6363 długość całkowita
zam. mm

Wkrętaki kątowe krzyżowe do śrub Pozidriv

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali specjalnej, nicromatt. Końcówki wygięte pod kątem
90° i 180°. Uchwyt wykonany z czarnego tworzywa sztucznego (polipropylenu).

4040 4 + 4 100
5555 5,5 + 5,5 125
8080 8 + 8 150

nr szerokość ostrza 6360 długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki kątowe płaskie

4,15
4,12
4,12
4,24
4,37
(543)

5,30
5,30
(543)

5,30
(543)

5,30
(543)

4,20
4,92
6,10
(543)

4,75
7,90
(543)

5,75
(543)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wkrętaki precyzyjne dla elektroników

Wykonanie: Z okragłym, chromowanym trzonem z wysokostopowej
stali specjalnej z końcówką Black Point dla większego przeniesienia
momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukompone n -
towa rękojeść Kraftform-Micro ze zintegrowanymi miękkimi strefami,
ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z łbem obrotowym. Trzy strefy
rękojeści (strefa precyzji, strefa przenoszenia siły, strefa szybkiego
pokręcenia) dla ergonomicznie lepszej manipulacji.

Zastosowanie: Do precyzyjnych i wydajnych oraz czasowo oszczędnych
prac dokręcających. Idealne do delikatnej regulacji np. w branży 
elektronicznej.

Informacja dodatkowa: Ochrona ESD, śrubokręt dla elektroników patrz
od (nr zam. 6369).

Ergonomiczne wkrętaki precyzyjne dla elektroników

Strefa przenoszenia siły Strefa precyzji Strefa szybkiego pokręcania

0008 0,8 0,16 40 137
0010 1,0 0,18 40 137
0012 1,2 0,25 40 137
0015 1,5 0,23 40 137
0018 1,8 0,30 60 157
0020 2,0 0,40 60 157
0021 2,0 0,40 100 217
0025 2,5 0,40 80 177
0030 3,0 0,50 80 177
0031 3,0 0,50 150 247
0035 3,5 0,60 80 177
0040 4,0 0,80 80 177
0041 4,0 0,80 150 247

nr szerokość 6366 grubość długość długość
zam. ostrza ostrza ostrza całkowita

mm mm mm mm

Wkrętaki precyzyjne płaskie dla elektroników

(543)

0005 PH 00 60 157
0010 PH 0 60 157
0015 PH 1 80 177
0020 PH 1 150 217

nr wielkość 6368 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki precyzyjne krzyżowe do śrub Phillips dla elektroników

0000 PZ 0 60 157
0001 PZ 1 80 177

nr wielkość 6370 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki precyzyjne krzyżowe do śrub Pozidriv

5,10
4,53
4,15
3,63
3,63
3,24
3,38
3,22
3,26
3,42
3,15
3,56
3,74
(543)

4,37
3,63
4,42
4,44
(543)

3,74
4,17
(543)



nr rozwartość klucza 6378 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm mm

nr rozwartość 6374 6376 długość długość 
zam. klucza ostrza całkowita

mm mm mm
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Wkrętaki precyzyjne dla elektroników

Wykonanie: Do rozmiaru T 6 bez otworu, od rozmiaru T 7 z otworem.

0001 T  1 40 137
0002 T  2 40 137
0003 T  3 40 137
0004 T  4 40 137
0005 T  5 40 137
0006 T  6 40 137
0007 T  7* 60 157
0008 T  8* 60 157
0009 T  9* 60 157
0010 T 10* 60 157
0015 T 15* 60 157
0020 T 20* 60 157

nr wielkość 6372 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Śrubokręty TORX® dla elektroników

* Z otworem.

Wykonanie: Z funkcją przytrzymywania.

0008 T  8 60 157
0009 T  9 60 157
0010 T 10 60 157
0015 T 15 60 157
0020 T 20 60 157

nr wielkość 6373 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki do śrub TORX® z funkcją przytrzymywania dla elektroników

0007 0,7 40 137
0009 0,9 40 137
0013 1,3 40 137
0015 1,5 60 157
0020 2,0 60 157
0025 2,5 60 157
0030 3,0 60 157

Wkrętaki precyzyjne do śrub z gniazdem sześciokątnym dla elektroników

Wkrętaki precyzyjne z geometrią Hex-Plus zapewniają o 
20 % większy statyczny moment obrotowy i chronią śruby 
z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym.

6374

6374

Wkrętaki precyzyjne z kulką do lepszego przytrzymywania
śruby podczas pracy pod kątem 20°.

6376

0020 2,0 60 157
0025 2,5 60 157
0030 3,0 60 157
0032 3,2 60 157
0035 3,5 60 157
0040 4,0 60 157
0045 4,5 60 157
0050 5,0 60 157
0055 5,5 60 157

Wkrętaki precyzyjne do śrub z zewnętrznym łbem sześciokątnym dla elektroników

6,55
6,55
6,55
6,55
6,00
4,92
5,55
5,55
5,70
5,70
5,85
5,85
(543)

5,55
5,80
5,80
6,00
6,00
(543)

5,25
4,44
3,87
3,74
3,42
3,42
3,15
(543)

–
–
–

5,35
4,92
4,55
4,44
(543)

7,40
6,45
6,45
6,45
6,85
6,85
6,95
6,95
6,95
(543)

6376



0005 6 części płaski (nr zam. 6366) oraz 

Phillips (nr zam. 6368)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wkrętaki precyzyjne dla elektroników

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:
4 wkrętaki płaskie 1,8 x 0,3; 2 x 0,4; 2,5 x 0,4; 3 x 0,5 mm
2 wkrętaki krzyżowe Phillips, rozmiar PH 00; 0

Zastosowanie: Do usuwania mocno osadzonych elementów 
elektronicznych na płytce drukowanej. Nadaje się także do 
pozycjonowania małych śrub.

0005 3,5 x 1

nr szerokość ostrza 6379
zam. mm

Wypychacz elementów elektronicznych

Zestaw wkrętaków precyzyjnych płaskich i krzyżowych do śrub Phillips dla elektroników

Zawartość zestawu wraz ze stojakiem:
6 wkrętaków precyzyjnych TORX® T 7; 8; 9; 10; 15; 20

Zestaw wkrętaków precyzyjnych do śrub TORX® z otworem dla elektroników

nr wykonanie 6380 zawartość
zam.

0005 6 części TORX®BO 8 (nr zam. 6372)

nr wykonanie 6381 zawartość
zam.

5,95
(543)

25,00
(543)

18,95

(543)



nr szerokość 6369 grubość długość długość 
zam. ostrza ostrza ostrza całkowita

mm mm mm mm
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wkrętaki precyzyjne dla elektroników ESD

Wskazówka ogólna odnośnie ESD: Podczas używania narzędzi na
podzespołach, które narażone są na wyładowanie elektrostatyczne
(ESD – wyładowanie elektrostatyczne) wymagane jest przez odpo-
wiednie normy i przepisy (np. IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5,
metoda SP 2472) kontrolowane rozładowanie ładunków elektrycznych
poprzez uchwyty tych narzędzi.

Wykonanie: Z okrągłym, chromowanym trzonem z wysokostopowej
stali specjalnej, z końcówką Black Point dla większego przeniesienia

momentu obrotowego i dopasowania. Ergonomiczna, dwukompnento-
wa rękojeść Kraftform-Micro ze zintegrowanymi miękkimi strefami,
ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z łbem obrotowym. Trzy strefy
rękojeści: strefa precyzji, strefa przenoszenia siły i strefa szybkiego
pokręcania dla ergonomicznie lepszej manipulacji.

Zastosowanie: Do precyzyjnych i wydajnych oraz oszczędnych czaso-
wo prac dokręcających. Idealne do delikatnej regulacji np. w branży
elektronicznej i wszędzie tam, gdzie wymagany jest wkrętak ESD.

0004 T  4 40 137
0005 T  5 40 137
0006 T  6 40 137
0007 T  7* 60 157
0008 T  8* 60 157
0009 T  9* 60 157
0010 T 10* 60 157

nr wielkość 6375 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

0012 1,2 0,25 40 137
0015 1,5 0,23 40 137
0018 1,8 0,30 60 157
0020 2,0 0,40 60 157
0025 2,5 0,40 80 177
0030 3,0 0,50 80 177
0035 3,5 0,60 80 177
0040 4,0 0,80 80 177

Wkrętaki precyzyjne płaskie – seria ESD dla elektroników

0005 PH 00 60 157
0010 PH 0 60 157
0015 PH 1 80 177

nr wielkość 6371 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki precyzyjne krzyżowe do śrub Phillips – seria ESD dla elektroników

0000 PZ 0 60 157
0001 PZ 1 80 177

nr wielkość 6373 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm

Wkrętaki precyzyjne krzyżowe do śrub Pozidriv – seria ESD dla elektroników

Wykonanie: Do rozmiaru T 6 bez otworu, od rozmiaru T 7 z otworem.

Wkrętaki precyzyjne do śrub TORX® – seria ESD dla elektroników

0050 5,0 60 157
0055 5,5 60 157

nr rozwartość klucza 6377 długość ostrza długość całkowita
zam. mm mm mm

Wkrętaki precyzyjne do śrub z zewnętrznym gniazdem sześciokątnym – seria ESD dla elektroników

4,06
4,06
3,63
3,63
3,38
3,47
4,10
4,49
(543)

5,05
4,37
4,85
(543)

5,25
5,55
(543)

6,85
6,60
5,75
5,85
5,85
6,00
6,00
(543)

9,90
9,90
(543)

* Z otworem.
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wkrętaki precyzyjne dla elektroników ESD/Zestawy wkrętaków

Wykonanie: Końcówka ze stali chromowo-wanadowej, hartowanej
indukcyjnie z niklowanym, karbowanym trzonkiem i obrotową główką
sześciokątną na końcu uchwytu. Pakowane w kasetkę drewnianą.

Zastosowanie: Do prac precyzyjnych i delikatnych. 

Zawartość zestawu:
4 wkrętaki do śrub płaskich 1; 1,5; 2; 3 mm
2 wkrętaki do śrub krzyżdowych PH 2,5; 3

0010 6 części

nr wykonanie 6384
zam.

Pakowane wraz ze stojakiem:
4 wkrętaki płaskie 1,2 x 0,25; 1,5 x 0,23; 1,8 x 0,3; 2,5 x 0,4 mm
2 wkrętaki krzyżowe PH 0; 1

0005 6 części płaski (nr zam. 6396) oraz 
Phillips (nr zam. 6371)

nr wykonanie 6383 zawartość
zam.

Zestaw wkrętaków precyzyjnych płaskich Phillips – seria ESD dla elektroników

Wykonanie: Końcówki ze stali chromowo-wanadowej, trzony z metalu z
ruchomymi 6-kątnymi głowicami. Pakowane w kasetkę z tworzywa
sztucznego.

Zastosowanie: Do prac delikatnych i precyzyjnych.

6385 0006
4 wkrętaki do śrub płaskich 1,4; 2; 2,4; 3 mm
2 wkrętaki do śrub krzyżowych PH 0; 1

6385 0016
6 wkrętaków do śrub płaskich 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm
3 wkrętaki do śrub krzyżowych PH 00; 0; 1
1 wkrętak do śrub krzyżowych PZ 1
1 wkrętak do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 1,5; 2; 2,5 mm
3 wkrętaki do śrub z zewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5 mm

0006 6 części 139 x  90 x 20
0016 16 części 210 x 143 x 23

nr wykonanie 6385 wymiary
zam. mm

Zestaw wkrętaków zegarmistrzowskich

6385 0006

7,80
19,95
(540)

Zestaw wkrętaków zegarmistrzowskich

28,00
(543)

26,90
(527)

6385 0016
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Zestawy wkrętaków

Zastosowanie: Do magnesowania lub rozmagnesowywania końcówek
wkrętaków.

0005 47 x 47 x 20

nr wymiary dł. x szer. x wys. 6382
zam. mm

Wera Star – Magnetyzer/Demagnetyzer 

Wykonanie: Wkrętak udarowy z wymienialnymi bitami do śrub płaskich,
krzyżowych. Możliwość dociągania prawostronnego i lewostronnego. 
Szczególnie wydajny dzięki konstrukcji dwukrzywkowej.
Pakowany w stabilną kasetę z blachy stalowej.

Zastosowanie: Do dokręcania i luzowania ciasno pasownych śrub bez
wkrętarki mechanicznej.

Zawartość zestawu:
1 wkrętak udarowy
1 złączka redukcyjna do końcówek wkrętakowych 3/8"
6 końcówek wkrętakowych płaskich typu BIT 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5; 

1,5 x 8; 1,6 x 10; 2,0 x 12; 2,5 x 14 mm
3 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PH 2; 3; 4

0005 90 11 części

nr moment obrotowy 6387 wykonanie
zam. N•m

Zestaw wkrętaków udarowych

Wykonanie: Wkrętak udarowy z wymienialnymi bitami do śrub płaskich,
krzyżowych i z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym. Możliwość dociągania
prawostronnego i lewostronnego. Szczególnie wydajny dzięki konstrukcji
dwukrzywkowej. Pakowany w stabilną kasetę z blachy stalowej.

Zastosowanie: Do dokręcania i luzowania ciasno pasownych śrub bez
wkrętarki mechanicznej.

Zawartość zestawu:
1 wkrętak udarowy
1 złączka redukcyjna do końcówek wkrętakowych 3/8" i 1/2"
5 końcówek wkrętakowych płaskich typu BIT 1,0 x 7; 1,4 x 9; 1,6 x 10;

2,0 x 12; 1,5 x 13 mm
3 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PH 2; 3; 4
4 końcówki wkrętakowe typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 

6-kątnym SW 5; 6; 8; 10 mm

0005 120 15 części

nr moment obrotowy 6388 wykonanie
zam. N•m

Zestaw wkrętaków udarowych

Wykonanie: Wkrętak udarowy z gumowym uchwytem i wymienialnymi
bitami do śrub płaskich i krzyżowych. Możliwość dociągania 
prawostronnego i lewostronnego.
Pakowany w stabilną kasetę z blachy stalowej.

Zastosowanie: Do dokręcania i luzowania ciasno pasownych śrub 
jednym uderzeniem młotka, bez wkrętarki mechanicznej.

Zawartość zestawu:
1 wkrętak udarowy
2 końcówki wkrętakowe do śrub płaskich typu BIT 9; 11 mm
2 końcówki wkrętakowe do śrub krzyżowych typu BIT PH 2; 3

0005 5 części 190 x 59 x 45

nr wykonanie 6386 wymiary
zam. mm

Zestaw wkrętaków udarowych

309,00
(543)

169,00
(543)

8,95
(543)

39,90
(527)



0005 212

nr długość całkowita 6389
zam. mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Trzymak do bitów

Wykonanie: Z gniazdem do szybkiej wymiany końcówek, stałym 
magnesem i dwukomponentową rękojeścią ze zintegrowanymi
miękkimi strefami i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni.

0005 100

nr długość całkowita 6392
zam. mm

Wkrętaki z uchwytami do końcówek typu BIT

Wykonanie: Trzon z wysokostopowej stali narzędziowej, z uchwytem
szybkomocującym do końcówek 1/4". Z mocnym stałym magnesem 
i trójkomponentową rękojeścią Kraftform z odpornego na uderzenia
tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego
uchwytu, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni oraz z zabierakiem
sześciokątnym pozwalającym na wspomaganie kluczem szczękowym
lub oczkowym.

0218 218

nr długość całkowita 6395
zam. mm

Wkrętaki z uchwytami do końcówek typu BIT

Wykonanie: Z okrągłym i giętkim trzonem z polipropylenu, z uchwytem
szybkomocującym Wera do końcówek 1/4". Z mocnym, stałym 
magnesem i trójkomponentową rękojeścią Kraftform z odpornego na
uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami 
dla lepszego uchwytu i ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. 
Wszystkie ruchome części są zaciskane.

Zastosowanie: Do pracy w trudno dostępnych miejscach.

0275 275

nr długość całkowita 6396
zam. mm

Wkrętaki z uchwytami do końcówek typu BIT z giętkim trzonem

Wykonanie: Jednokomponentowa, ekstrakrótka rękojeść Kraftform 
z tworzywa sztucznego Weralit-II z mocnym stałym magnesem.

Zastosowanie: Do pracy w trudno dostępnych miejscach.

0005 54

nr długość całkowita 6390
zam. mm

Wkrętaki krótkie z uchwytami do końcówek typu BIT

10,25
(546)

19,95
(545)

10,95
(545)

Wykonanie: Z uchwytem do szybkiej wymiany Rapidaptor do końcówek
1/4" typu BIT. Uchwyt Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia 
tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego
uchwytu, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni. 
Grzechotka z 24 zębami, skok zęba co 15°.

0142 142

nr długość całkowita 6398
zam. mm

Wkrętaki z uchwytami do końcówek typu BIT z grzechotką

33,00
(545)

6,30
(546)

25,00
(545)

Wykonanie: Ze specjalnej stali narzędziowej, z uchwytem do zbierania
końcówek typu BIT 1/4". Ze stałym magnesem i dwukomponentową
rękojeścią ze zintegrowanymi miękkimi strefami i ochroną przed
ześlizgnięciem się dłoni. 

Wkrętaki z uchwytami do końcówek typu BIT
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Trzymak do bitów

Wykonanie: Z uchwytem Wera do szybkiej wymiany końcówek typu
BIT 1/4". Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z odpornego na
uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami.
Grzechotka na łożysku igiełkowym dla niewielkiego oporu tarcia ze zin-
tegrowanym przełącznikiem kierunku pracy narzędzia w lewo i w prawo.

Zastosowanie: Celem bezpiecznego i szybkiego wykonywania prac
montażowych w każdej sytuacji.

0005 140 100

nr długość 6401 wysokość
zam. mm mm

Grzechotka z rękojeścią pistoletową 1/4"

Wykonanie: Ergonomiczna, trójkompnentowa rękojeść Kraftform z
ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z magazynkiem na 6 końcówek
typu BIT otwieranym za pomocą przycisku. Do wygodnej wymiany
końcówek.

Zestawy Kraftform Kompakt

Wykonanie: Z wyciąganym i wkładanym trzpieniem bagnetowym, 
z magnetycznym uchwytem ze stali szlachetnej.

Zawartość zestawu:
2 końcówki wkrętakowe do śrub płaskich typu BIT 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 końcówki wkrętakowe do śrub krzyżowych typu BIT PH 1; 2
2 końcówki wkrętakowe do śrub krzyżowych typu BIT PZ 1; 2 

0028 6 części

nr wykonanie 6397
zam.

Kraftform Kompakt 28 SB

19,95
(545)

0020 6 części

nr wykonanie 6393
zam.

Kraftform Kompakt 20

44,00
(545)

0022 6 części

nr wykonanie 6394
zam.

Kraftform Kompakt 22

44,00
(545)

Wykonanie: Z funkcją grzechotki, 24 zęby, skok zęba co 15°,
z przełącznikiem pierścieniowym i magnetycznym uchwytem ze stali
szlachetnej. Maksymalny moment obrotowy grzechotki 50 N•m.

Zawartość zestawu:
2 końcówki wkrętakowe do śrub płaskich typu BIT 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 końcówki wkrętakowe do śrub krzyżowych typu BIT PH 1; 2
2 końcówki wkrętakowe do śrub krzyżowych typu BIT PZ 1; 2

0005 6 części

nr wykonanie 6400
zam.

Kraftform Kompakt 27 RA 1

29,00
(545)

56,30
(545)

1/4"

Wykonanie: Z wyciąganym i wkładanym trzpieniem bagnetowym, 
z gniazdem do szybkiej wymiany końcówek Rapidaptor do 
łatwiejszej i szybszej wymiany końcówek typu BIT. 
Dostawa w zwijanym etui na pasek.

Zawartość zestawu:
2 końcówki wkrętakowe do śrub płaskich typu BIT 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 końcówki wkrętakowe do śrub krzyżowych typu BIT PH 1; 2
2 końcówki wkrętakowe do śrub krzyżowych typu BIT PZ 1; 2

Wykonanie: Z wyciąganym i wkładanym trzpieniem bagnetowym, 
z gniazdem do szybkiej wymiany końcówek Rapidaptor do 
łatwiejszej i szybszej wymiany końcówek typu BIT. 
Dostawa w zwijanym etui na pasek.

Zawartość zestawu:
3 końcówki wkrętakowe do śrub krzyżowych typu BIT PZ 1; 2 (2 sztuki)
3 końcówki wkrętakowe do śrub z gniazdem TORX® T 15; 20; 25



nr mocowanie narzędzi 6407 gniazdo długość
zam. cal mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Części łączące/Oprawka uniwersalna

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z pierścieniem osadczym
rozprężnym.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkrętakowych, do łączenia
końcówek typu bit z danym narzędziem uruchamiającym.

0005 1/4 1/4 25
0010 1/4 3/8 30
0015 1/4 1/2 35
0020 5/16 1/2 35

nr oprawa do bitów 6403 gniazdo długość
zam. cal cal mm

Adaptery

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z uchwytem do szybkiej
wymiany.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkręta kowych, do łączenia
końcówek typu bit z danym narzędziem uruchamiającym.

0005 1/4 1/4 30
0010 1/4 3/8 43
0015 1/4 3/8 50
0020 1/4 1/2 50
0025 5/16 1/2 50

nr oprawa do bitów 6405 gniazdo długość
zam. cal cal mm

Adaptery

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z trzpieniem 
zabezpieczającym.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkrętakowych, do łączenia kluczy
nasadowych z danym narzędziem uruchamiającym.

0005 1/4 1/4", sześciokąt 50
0010 1/4 7 mm, okrągłe 75

Adaptery

∅ 7

1/4"

1/4"

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z trzpieniem 
zabezpieczającym.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkrętakowych, do łączenia kluczy
nasadowych z danym narzędziem uruchamiającym.

0003 1/4 1/4", sześciokąt 50
0005 3/8 1/4", sześciokąt 50
0010 1/4 SDS-plus 70

Adaptery

1/4"3/8"

1/4"

1/4"

1/4"

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, z trzpieniem 
zabezpieczającym.

Zastosowanie: Do zestawów nasadek wkrętakowych, do łączenia kluczy
nasadowych z danym narzędziem uruchamiającym.

Zawartość zestawu:
1 przejście z 1/4" kwadrat na 1/4" sześciokąt
1 przejście z 3/8" kwadrat na 1/4" sześciokąt
1 przejście z 1/2" kwadrat na 7/16" sześciokąt

0300 3 części

nr wykonanie 6408
zam.

Adaptery

12,95
(545)

11,95
12,95
13,95
13,95
(545)

22,00
23,00
25,00
26,00
29,00
(545)

4,62
4,84
(546)

8,95
8,95

12,95
(545)

1/2"

D

6403 0005

6403 0010–0020

6405 0005

6405 0010–0025

6407 0010

6407 0005

1/4"

nr mocowanie narzędzi 6408 gniazdo długość
zam. cal mm

6408 0003

6408 0005

6408 0010

1/4"

1/4"

1/4"

3/8"

1/2"

1/4"

3/8"

7/16"
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Oprawka uniwersalna/Oprawka do bitów

1/4"

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3. Z gniazdem kwadratowym 1/4".

Zastosowanie: Do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem 
uruchamiającym.

0005 1/4 1/4 50
0010 1/4 1/4 75
0005 1/4 1/4 77

nr oprawa 6409 6413 gniazdo długość 
zam. do bitów

cal cal mm

Uchwyt uniwersalny 1/4"

Z pierścieniem osadczym rozprężnym, ze stałym magnesem.6409

Z uchwytem szybkomocującym, z mocnym, stałym magnesem
do mocnego i stabilnego połączenia między uchwytem i
bitem.

6413

1/4"

6409

6413

∅ 7

∅ 7

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 G7, z chwytem ∅ 7 mm 
z płetwą.

Zastosowanie: Do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem 
uruchamiającym.

0005 1/4 7 mm okrągły 75 77

Uchwyt uniwersalny 1/4"

Z pierścieniem osadczym rozprężnym,
ze stałym magnesem. 6411

6411

Z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek,
ze stałym magnesem.

6417

6417

Magnes pierścieniowy Rapidator. Pierścień magnetycznyy
przytrzymuje mocno wszystkie magnetyczne końcówki i
ułatwia ustawienie w odpowiedniej pozycji przy dokręcaniu
śrub. Idelany do prac wykonywanych ponad głową.
Nadaje się do użycia przy długich i ciężkich śrubach.

1/4"

6416

6422

6428

1/4"

1/4"

6416

6422

Z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek z 5 funkcjami
dla większego bezpieczeństwa i wydajności przy użyciu
elektrowkrętarek.

Uniwersalny uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor
z systemem BiTorsion. Strefa Torsion redukuje szkodliwe
szczytowe obciążenie i wydłuża żywotność.

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3, chwyt 1/4". Uchwyt do szybkiej wymiany
końcówek z 5 funkcjami dla większego bezpieczeństwa i większej
wydajności przy maszynowym dokręcaniu.
Rapid-in i self-lock do bezpiecznego i stabilnego mocowania końcówek
typu bit.
Rapid-out do łatwej i szybkiej wymiany końcówek typu bit.
Rapid-spin tuleja przytrzymująca. Tym samym tuleja może być 
przytrzymana podczas dokręcania.
Chuck-all uchwyt do każdego rodzaju bitów 1/4" wykonanych zgodnie 
z normami DIN 3126-C 6,3 i DIN 3126 E 6,3.
Single-hand wszystkie funkcje można wykonywać przy użyciu jednej ręki.

Zastosowanie: Do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem 
uruchamiającym.

Uchwyt 1/4" Rapidaptor do końcówek typu BIT

0005 1/4 1/4 50 75 57

nr oprawa do bitów 6416 6422 6428 gniazdo długość mm
zam. cal cal 6416 6422 6428

nr oprawa do bitów 6411 6417 gniazdo długość mm
zam. cal 6411 6417

3,35
4,84

–
(546)

–
–

11,80
(546)

7,95
(545)

17,95
(545)

15,95
(545)

19,95
(545)

19,95
(545)

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

6428

1/4"
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Oprawka uniwersalna/Oprawka do bitów

Wykonanie: Uchwyt wykonany ze stali szlachetnej zgodnie z normą
DIN 3126 E 6,3, chwyt 1/4". DIN 3126 E 6,3, chwyt 1/4". 
Uchwyt do szybkiej wymiany końcówek z 5 funkcjami dla większego
bezpieczeństwa i większej wydajności przy maszynowym dokręcaniu.
Rapid-in i self-lock do mocnego i stabilnego mocowania końcówek
typu bit.
Rapid-out do łatwej i szybkiej wymiany końcówek typu bit.
Rapid-spin tuleja przytrzymująca. Tym samym tuleja może być 
przytrzymana podczas dokręcania.
Chuck-all uchwyt do każdego rodzaju bitów 1/4" wykonanych zgodnie
z normami DIN 3126-C 6,3 i DIN 3126 E 6,3.
Single-hand wszystkie funkcje można stosować przy użyciu jednej ręki.

Zastosowanie: Do łączenia końcówek typu BIT ze stali szlachetnej z
danym narzędziem uruchamiającym.

Informacja dodatkowa: Rdza powstająca poprzez obróbkę stali 
szlachetnej spowodowana jest stosowaniem z narzędzi z normalnej 
stali. Przydatny w dokręcaniu śrub nierdzewnych w oknach i drzwiach,
przy armaturze, zlewozmywakach, elewacjach, poręczach, balkonach,
saunach, itp.

Narzędzia ze stali nierdzewnej należy stosować tylko do śrub 
nierdzewnych i przechowywać osobno! 0010 1/4 1/4 50

nr oprawa do bitów 6428 gniazdo długość
zam. cal cal mm

Uchwyt do końcówek typu BIT 1/4" Rapidaptor Stainless

1/4"

D

Wykonanie: Z chwytem SDS-plus, z magnesem stałym, z uchwytem do
szybkiej wymiany końcówek dla mocnego i stabilnego połączenia między
uchwytem i bitem.

Zastosowanie: Do łączenia bitów z danym narzędziem uruchamiającym.

0005 1/4 SDS-plus 81

nr oprawa do bitów 6419 gniazdo długość
zam. cal mm

Uchwyt uniwersalny 1/4"

Wykonanie: Ze mocnym, stałym magnesem, z uchwytem do szybkiej
wymiany końcówek dla mocnego i stabilnego połączenia między uchwytem
i bitem. Dzięki zintegrowanej strefie Torsion uchwytu BiTorsion są absor -
bowane bezpiecznie obciążenia szczytowe. Wydłuża to żywotność bitów.

Zastosowanie: Do łączenia bitów z danym narzędziem uruchamiającym.

Uchwyt uniwersalny

Z gniazdem 1/4".6418
Z gniazdem 3/8".6420

0005 1/4 77 82

nr oprawa do bitów 6418 6420 długość mm
zam. cal 6418 6420

19,95
(584)

28,00
(545)

25,00
(545)

26,00
(545)

1/4"1/4"

1/4"1/4"

Wykonanie: Norma DIN 3216 E 6,3 chwyt 1/4".
Do mocnego i stabilnego połączenia końcówek typu bit i uchwytu.
Dzięki dwóm połączonym, działającym kolejno strefom Torsion 
absorbowane są bezpiecznie nawet ekstremalne obciążenia szczytowe
jak przy pracy z kluczami Impakt/kluczami udarowymi i przedłuża się
czas żywotności bitów.

Zastosowanie: Idealnie nadaje się do pracy z kluczami Impakt/kluczami
udarowymi. Do łączenia końcówek typu bit z danym narzędziem 
uruchamiającym. Połączenie z końcówkami typu bit Impaktor zwiększa
10-krotnie żywotność i przydatność urządzenia w porównaniu ze 
standardowymi uchytami do końcówek bit i końcówek typu Torsion.

0015 1/4 1/4 75
0020 1/4 1/4 75

nr oprawa do bitów 6428 gniazdo długość
zam. cal cal mm

Uchwyt do końcówek 1/4" Impaktor

6428 0015

6428 0020

17,55
21,00
(545)

1/4"

1/4"

6418

1/4"

6420

1/4"

6428
0015

6428
0020

Uchwyt ze stali szlachetnej, z trwałym magnesem i 
pierścieniem osadczym rozprężnym.

Z mocnym magnesem pierścieniowym i pierścieniem
osadczym rozprężnym.
Magnes pierścieniowy przytrzymuje mocno wszystkie 
magnetyczne końcówki i ułatwia ustawienie w odpowiedniej
pozycji przy dokręcaniu śrub.
Idelany do prac wykonywanych ponad głową. Nadaje się do
użycia przy długich i ciężkich śrubach. Magnes może zostać
odsunięty w tył co powoduje jego wyłączenie.



Wskazówki dotyczące użycia:

Ekstratwarde – Narzędzia do montażu
wkrętów w miękkie materiały – w drewnoi
celem unikania przedwczesnego uszkodzenia
wkrętów.

Ciągliwo-twarde – Narzędzia do montażu
wkrętów w twarde materiały – w metal,
blachę i celem unikania przedwczesnego 
uszkodzenia wkrętów.

Torsion – Strefa Torsion absorbuje szczytowe
wartości momentu obrotowego bitu. 
Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i
wydłuża żywotność narzędzia.

BiTorsion – Strefa Torsion bitu BiTorsion
posiada o 20 % zredukowaną twardość w
porównaniu do trzonu. Absorbuje ona wyższe
szczytowe wartości momentu obrotowego.
Wydłuża to znacznie żywotność bitów.

Pokryte powłoką diamentową – 
Zastosowanie uniwersalne, długa żywotność
narzędzi.

Powłoka diamentowa – Cząsteczki 
naturalnego diamentu przez zwiększenie 
tarcie pomiędzy koncówką wkrętakową a
łbem wkrętu redukują efekt wyślizgiwania 
się z łba wkrętu.

Impaktor – Szczególnie odporna seria 
końcówek bit, możliwość pracy również z
kluczmi Impakt/kluczami udarowymi.
Nadzwyczjnie długa żywotność narzędzi dzięki
optymalnemu wykorzystaniu właściwości
materiału w połączeniu ze specjalnie dopaso-
waną do ekstremalnych wymagań geometrią,
jak również do technologii produkcji.
Przy produkcji końcówek typu bit z serii 
Wera Impaktor stosowana jest optymalnie
pasująca kombinacja geometrii, twardości,
produkcji i ulepszenia dla danego profilu 
strony napędzanej, a tym samym dla
 indywidualnego przypadku przyśrubowania.
Dopasowana do elementu napędzango i 
przypadku stosowania technologia zapewnia
optymalną żywotność każdego profilu.
System Impaktor reaguje dzięki systemowi
TriTorsion indywidualnie na używane napędy.
Strefy Torsion reagują automatycznie na
szczytową wartość momentu obrotowego
końcówki i przez to mogą się lepiej
 dopasować do wkręcania.
Dodatkowo końcówki typu bit pokryte są
drobną powłoką diamentową, która zinte -
growana jest z głowicą śruby i gwarantuje 
jej lepsze mocowanie.

Narzędzia ze stali szlachetnej – Stainless
Bits są używane w miejscach, które są
 szczególnie narażone na działanie rdzy. 
Zastosowanie przy mocowaniu śrub ze stali
szlachetnej w oknach, drzwiach, armaturze,
zlewozmywakach, fasadach, balustradach,
balkonach, płotach itp. Hartowane w próżni.
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Nasadki wkrętakowe

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie: Wykonanie ciągliwo-twarde ze strefą Torsion, szczególnie
nadaje się do montażu śrub w twardych materiałach jak metal, blacha.

0005 4,0 0,5 25 10
0010 5,5 0,8 25 10

nr szerokość 6421 grubość długość j. op.
zam. ostrza ostrza

mm mm mm sztuka

Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie: Wykonanie ciągliwo-twarde, szczególnie nadaje się do
montażu śrub w twardych materiałach jak metal, blacha.

0005 3,0 0,5 39 10
0010 3,5 0,6 39 10
0015 4,0 0,8 39 10
0020 5,5 1,0 39 10

nr szerokość 6423 grubość długość j. op.
zam. ostrza ostrza

mm mm mm sztuka

Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3

0015 5,5 1,0 25 10
0020 6,5 1,2 25 10

nr szerokość 6421 grubość długość j. op.
zam. ostrza ostrza

mm mm mm sztuka

0025 6,5 1,2 39 10
0030 8,0 1,2 39 10
0035 8,0 1,6 39 10

nr szerokość 6423 grubość długość j. op.
zam. ostrza ostrza

mm mm mm sztuka

25

mm

39

mm

0,65
0,65
(546)

0,65
0,65
(546)

2,90
2,90
2,90
2,90
(545)

2,90
2,90
2,90
(545)

DIN 3126 C 6,3

Połączenie bezpośrednie

Oprawka do bitów

DIN 3126 E 6,3 DIN 3126 C 8

Grzechotka

Połączenie za pomocą złączki

D

Wkrętarki dynamometryczne

Grzechotka do bitów

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3 ze stali szlachetnej, 
ze strefą Torsion.

Zastosowanie: Końcówki te stosowane są do montażu w miejscach,
które są szczególnie narażone na działanie rdzy.

Informacja dodatkowa: Uchwyt szybko mocujący Stainless 
(nr zam. 6428 0010).

0010 5,5 0,8 25 10
0015 5,5 1,0 25 10
0020 6,5 1,2 25 10

nr szerokość 6430 grubość długość j. op.
zam. ostrza ostrza

mm mm mm sztuka

Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless

3,92
3,92
3,92
(584)

25

mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Nasadki wkrętakowe

0005 PH 1 25 10
0010 PH 2 25 10
0015 PH 3 25 10

nr wielkość 6424 6425 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3

Część robocza ciągliwo-twarda, do montażu w
twardych materiałach jak metal, blacha.

6424
Duże opakowanie
patrz strona 6/109

6424

Część robocza ekstratwarda, ze strefą Torsion. 
Do montażu w materiałach miękkich np. drewno.

6425

6425

25

mm

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

25

mm

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

0005 PH 1 25 10
0010 PH 2 25 10
0015 PH 3 25 10

nr wielkość 6406 6437 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3 z powłoką diamentową

Część robocza z powłoką diamentową. Do montażu
wkrętów w materiałach wysokiej jakości i wrażliwych na
uszkodzenia.

6406

0,98
0,98
0,98
(546)

Część robocza ze strefą BiTorsion, z powłoką 
diamentową. Do montażu wkrętów w materiałach 
wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

6437

3,00
3,00
3,00
(545)

25

mm

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje
prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z innymi
bitami standardowymi i bitami Torsion. 
Napęd z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia z kluczami Impakt/
kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz 
(nr zam. 6428 0015 i 0020).

0010 PH 2 25 10
0015 PH 3 25 10

nr wielkość 6410 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

3,10
3,10
(545)

0,30
0,30
0,30
(546)

0,60
0,60
0,60
(546)

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3 ze stali szlachetnej,
ze strefą Torsion.

Zastosowanie: Do montażu śrub ze stali szlachetnej,
cebem zapobiegania występowaniu rdzy.

Informacja dodatkowa: Stainless-Rapidaptor patrz 
(nr zam. 6428 0010).

0005 PH 1 25 10
0010 PH 2 25 10
0015 PH 3 25 10

nr wielkość 6432 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless

25

mm

3,43
3,43
3,43
(584)

6406 6437



0005 PZ 1 25 10
0010 PZ 2 25 10
0015 PZ 3 25 10

nr wielkość 6434 długość j. op.
zam. mm sztuka
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Nasadki wkrętakowe

0005 PZ 1 25 10
0010 PZ 2 25 10
0015 PZ 3 25 10

nr wielkość 6426 6427 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3

Część robocza ciągliwo-twarda, do montażu w twardych
materiałach jak metal, blacha.

6426
Duże opakowanie
patrz strona 6/109

6426

Ekstratwarde wykonanie ze strefą Torsion. Do montażu 
w materiałach miękkich np. drewno.

6427

6427

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.
25

mm

25

mm

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

0005 PZ 1 25 10
0010 PZ 2 25 10
0015 PZ 3 25 10

nr wielkość 6404 6439 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 z powłoką diamentową

Część robocza z powłoką diamentową. Do montażu
wkrętów w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych 
na uszkodzenia.

6404

0,98
0,98
0,98
(546)

Część robocza ze strefą BiTorsion, z powłoką 
diamentową. Do montażu wkrętów w materiałach 
o wysokiej jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

6439

3,00
3,00
3,00
(545)

6404 6439

25

mm

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje
prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z innymi
bitami standardowymi i bitami Torsion. 
Napęd z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu 
z dostępnymi w handlu kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz 
(nr zam. 6428 0015 i 0020).

0010 PZ 2 25 10
0015 PZ 3 25 10

nr wielkość 6414 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

3,10
3,10
(545)

0,30
0,30
0,30
(546)

0,60
0,60
0,60
(546)

25

mm

3,43
3,43
3,43
(584)

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3, część robocza ze stali szlachetnej,
ze strefą Torsion.

Zastosowanie: Do montażu śrub ze stali szlachetnej,
celem zapobiegania wystepowaniu rdzy.

Informacja dodatkowa: Stainless-Rapidaptor patrz 
(nr zam. 6428 0010).

Końcówki krzyżowe typu BIT do śrub Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless



Wykonanie: DIN 3126 C 6,3 ze stali szlachetnej, ze strefą Torsion i
Hex-Plus geometrią zwiększającą o 20 % statyczny moment obrotowy.

Zastosowanie: Do montażu śrub ze stali szlachetnej,
celem zapobiegania wystepowaniu rdzy.

Informacja dodatkowa: Stainless Rapidaptor patrz 
(nr zam. 6428 0010).

0000 1,5 25 10
0005 2,0 25 10
0010 2,5 25 10
0015 3,0 25 10
0020 4,0 25 10
0025 5,0 25 10
0030 6,0 25 10

nr rozwartość klucza 6457 długość j. op.
zam. mm mm sztuka

Końcówki typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 do śrub z wenętrznym gniazdem sześciokątnym, Stainless

0020 4,0 25 10
0025 5,0 25 10
0030 6,0 25 10

nr rozwartość klucza 6489 długość j. op.
zam. mm mm sztuka
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Nasadki wkrętakowe

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

0005 2,0 25 10
0010 2,5 25 10
0015 3,0 25 10
0020 4,0 25 10
0025 5,0 25 10
0030 6,0 25 10
0035 8,0 25 10

nr rozwartość 6463 6429 długość j. op.
zam. klucza 

mm mm sztuka

Końcówki typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 do śrub z gniazdem sześciokątnym

25

mm

25

mm

6463 6429

Część robocza ciągliwo-twarda. Do montażu wkrętów 
w twardych meteriałach jak metal, blacha.

6463

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
1,40
(546)

Część robocza ciągliwo-twarda. Hex-Plus geometria
zwiększa o 20 % statyczny moment obrotowy i chroni śruby
z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym. Do montażu śrub w
twardych materiałach jak metal, blacha.

6429

1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,78
(545)

3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84
(584)

25

mm

– ... do ekstremalnych obciążeń! 

Dłuższy okres przydatności Pokryte cząstkami diamentowymi 
zapobiegającymi ześlizgiwaniu się

TriTorsion tłumi siłę końcówek

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3, technologia Impaktor gwarantuje
prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z bitami
standardowymi i bitami Torsion. Hex-Plus geometria zwiększa o 20 %
statyczny moment obrotowy i chroni śruby z wewnętrznym gniazdem 
6-kątnym. Część robocza z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Do prac ze standardowymi kluczami Impakt/kluczami
udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz 
(nr zam. 6428 0015 i 0020).

Końcówki typu BIT 1/4" DIN 3126 C 6,3 do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym Impaktor

3,58
3,58
3,58
(545)
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Nasadki wkrętakowe

Informacja dodatkowa: TORX PLUS® to konwencjonalne ulepszona
wersja narzędzia TORX® w zakresie przenoszenia momentu obroto-
wego, dzięki zwiększonym powierzchniom przyłożenia końcówki.

Uwaga: System TORX i TORX PLUS® są kompatybilne tylko w jedną
stronę narzędzia z systemem TORX® mogą być używane do śrub z
gniazdem TORX PLUS® w ograniczonym zakresie. 
Kombinacja odwrotna nie jest możliwa – narzędzi TORX PLUS® nie
można stosować do śrub z gniazdem TORX®.

0001 T  6 25 10
0002 T  7 25 10
0003 T  8 25 10
0004 T  9 25 10
0005 T 10 25 10
0010 T 15 25 10
0015 T 20 25 10
0020 T 25 25 10
0025 T 27 25 10
0030 T 30 25 10
0035 T 40 25 10

nr wielkość 6433 6353 6435 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3 

Część robocza ciągliwo-twarda ze strefą Torsion.
Do montażu wkrętów w twardych materiałach jak metal, 
blacha.

6353

Do montażu śrub w twardych materiałach jak metal, blacha.6433

Część robocza ciągliwo-twarda. Z otworem. Idealna do
prac montażowych w twardych materiałach jak blacha,
metal.

6435 6353

6435

Powierzchnia przyłożenia 
TORX® i TORX PLUS®

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.
25

mm

1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,39
1,39
1,39
(546)

0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
(546)

–
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
(546)

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3.

0005 T 10 25 10
0010 T 15 25 10
0015 T 20 25 10
0020 T 25 25 10
0030 T 30 25 10
0035 T 40 25 10

nr wielkość 6465 6442 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3 z powłoką diamentową

25

mm

6465 6442

Część robocza z powłoką diamentową. Do montażu
wkrętów w materiałach o wysokiej jakości i wrażliwych 
na uszkodzenia.

6465

1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39
(546)

Napęd ze strefą BiTorsion, z powłoką diamentową. 
Do montażu wkrętów w materiałach o wysokiej jakości 
i wrażliwych na uszkodzenia.

6442

3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
(545)

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje
prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w porównaniu z bitami
standardowymi i bitami Torsion. 
Część robocza z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Do prac ze standardowymi kluczami Impakt/kluczami
udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz 
(nr zam. 6428 0015 i 0020).

0020 T 25 25 10
0030 T 30 25 10
0035 T 40 25 10

nr wielkość 6453 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

3,72
3,72
3,72
(545)

6433
Duże opakowanie
patrz strona 6/109.

25

mm
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3, ze stali szlachetnej ze strefą 
Torsion.

Zastosowanie: Idealna do montażu śrub ze stali szlachetnej,
celem zapobiegania występowaniu rdzy.

Informacja dodatkowa: Stainless-Rapidaptor (nr zam. 6428 0010).

0003 T  8 25 10
0004 T  9 25 10
0005 T 10 25 10
0010 T 15 25 10
0015 T 20 25 10

nr wielkość 6444 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless 

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie: Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

0010 10 IP 25 10
0015 15 IP 25 10
0020 20 IP 25 10

nr wielkość 6438 długość j. op.
zam. mm sztuka

nr wielkość 6438 długość j. op.
zam. mm sztuka

Koncówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX PLUS® 1/4" DIN 3126 C 6,3 

25

mm

0020 T 25 25 10
0025 T 27 25 10
0030 T 30 25 10
0035 T 40 25 10

nr wielkość 6444 długość j. op.
zam. mm sztuka

Wykonanie: Zgodnie z normą 
DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie: Idealna do prac w
materiałach takich jak metal, blacha.

0010 SIT® 10 25 10
0020 SIT® 20 25 10

nr wielkość 6440 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z gniazdem ASSY®-pias 1/4" DIN 3126 C 6,3 

nr wielkość 6440 długość j. op.
zam. mm sztuka

0003 T  8 25 10
0004 T  9 25 10
0005 T 10 25 10
0010 T 15 25 10
0015 T 20 25 10

nr wielkość 6449 długość j. op.
zam. mm sztuka

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3 z funkcją 
przytrzymania. Specjalna budowa geometryczna gwarantuje 
niezawodne mocowanie śruby.

Zastosowanie: Końcówki typu BIT zaopatrzone w specjalny uchwyt 
idealnie wspomagają nakładanie śrub z gniazdem TORX® w trudno
dostępnych miejscach, np. przy montażu płytek wieloostrzowych.

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3, z funkcją przytrzymująca

0020 T 25 25 10
0025 T 27 25 10
0030 T 30 25 10
0035 T 40 25 10

nr wielkość 6449 długość j. op.
zam. mm sztuka

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3 z czopem.

Zastosowanie: Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

0005 T 10 25 10
0010 T 15 25 10
0015 T 20 25 10

0020 T 25 25 10
0030 T 30 25 10
0035 T 40 25 10

nr wielkość 6446 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® o profilu ABC-TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3 

nr wielkość 6446 długość j. op.
zam. mm sztuka

25

mm

25

mm

25

mm

25

mm

3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
(584)

3,55
3,55
3,55
3,55
(584)

1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
(545)

1,28
1,28
1,28
1,28
(545)

2,60
2,60
2,60
(545)

0025 25 IP 25 10
0030 30 IP 25 10
0040 40 IP 25 10

0025 SIT® 25 25 10
0030 SIT® 30 25 10

1,45
1,45
(545)

1,21
1,21
1,21
(545)

1,21
1,21
1,21
(545)

2,60
2,60
2,60
(545)

1,45
1,45
(545)

Nasadki wkrętakowe
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Nasadki wkrętakowe

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

nr szerokość 6441 grubość długość j. op.
zam. ostrza ostrza

mm mm mm sztuka

Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3

0005 3,0 0,5 50 10
0010 3,5 0,6 50 10
0015 4,0 0,8 50 10
0025 5,5 0,8 50 10
0035 6,5 1,2 50 10
0040 8,0 1,2 50 10

50

mm

3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,55
(545)

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje
nadzwyczajną prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w
porów naniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion.
Napęd z po wło ką diamentową.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu 
z ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

nr wielkość 6491 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

0010 PH 2 50 10
0015 PH 3 50 10

50

mm

4,98
4,98
(545)

89

mm

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

0020 4,0 0,8 89 10
0030 5,5 1,0 89 10
0036 6,5 1,2 89 10
0045 8,0 1,2 89 10

nr szerokość 6467 6441 grubość długość j. op.
zam. ostrza ostrza

mm mm mm sztuka

Końcówki płaskie typu BIT 1/4" DIN 3126 E 6,3

2,18
2,18

–
–

(546)

5,15
5,15
5,15
5,15
(545)

50

mm

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Ze strefą Torsion, 
idealna do prac w materiałach takich jak metal, blacha.

0005 PH 1 50 10
0010 PH 2 50 10
0015 PH 3 50 10

nr wielkość 6447 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3

1,13
1,13
1,13
(546)

50

mm

Wykonanie: Norma DIN 3126 E 6,3. Część robocza ciągliwo-twarda
ze strefą BiTorsion z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Do montażu wkrętaków w materiałach o wysokiej
jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

0005 PH 1 50 10
0010 PH 2 50 10
0015 PH 3 50 10

nr wielkość 6456 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3 z powłoką diamentową

4,90
4,90
4,90
(545)

Duże opakowanie patrz strona 6/109.

6467

6441
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Nasadki wkrętakowe

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje
nadzwyczajną prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w
porów naniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion.
Napęd z po wło ką diamentową.

nr wielkość 6493 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor 

0010 PZ 2 50 10
0015 PZ 3 50 10

50

mm

4,98
4,98
(545)

6469

6443

70

mm

50

mm

50

mm

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w
materiałach takich jak metal, blacha.

0005 PH 1 70 10
0015 PH 2 70 10
0025 PH 3 70 10

nr wielkość 6443 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3

4,39
4,39
4,39
(545)

nr wielkość 6443 długość j. op.
zam. mm sztuka

0012 PH 1 152 10
0022 PH 2 152 10
0032 PH 3 152 10

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w
materiałach takich jak metal, blacha.

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w
materiałach takich jak metal, blacha.

89

mm

152

mm

0010 PH 1 89 10
0020 PH 2 89 10
0030 PH 3 89 10

nr wielkość 6469 6443 długość j. op.
zam. mm sztuka

2,14
2,14
2,14
(546)

5,05
5,05
5,05
(545)

7,25
7,25
7,25
(545)

Wykonanie: Norma DIN 3126, E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Ze strefą Torsion,
idealnie nadaja się do montażu śrub w twardych materiałach takich 
jak metal czy blacha.

0005 PZ 1 50 10
0010 PZ 2 50 10
0015 PZ 3 50 10

nr wielkość 6448 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 E 6,3

1,13
1,13
1,13
(546)

Wykonanie: Norma DIN 3126 E 6,3. Część robocza ciągliwo-twarda
ze strefą BiTorsion z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Do montażu wkrętaków w materiałach o wysokiej
jakości i wrażliwych na uszkodzenia.

0005 PZ 1 50 10
0010 PZ 2 50 10
0015 PZ 3 50 10

nr wielkość 6458 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki krzyżowe typu BIT Pozidriv 1/4" DIN 3126 E 6,3 diament

4,90
4,90
4,90
(545)

Duże opakowanie patrz strona 6/109.

Końcówki krzyżowe typu BIT Phillips 1/4" DIN 3126 E 6,3

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu z 
ogólnodostępnymi kluczami Impakt/ kluczami udarowymi.



nr wiel- 6452 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

nr wiel- 6452 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

nr wiel- 6452 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

nr wiel- 6452 dł. j. op.
zam. kość mm szt.
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6471

Nasadki wkrętakowe

Wykonanie: Norma DIN 3126, E 6,3.

Zastosowanie: Idealnie nadają się do montażu śrub w twardych 
materiałach takich jak metal czy blacha.

0005 PZ 1 70 10
0015 PZ 2 70 10

nr wiel- 6445 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

Końcówki typu BIT do śrub z rowkiem krzyżowym Pozidriv PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3

Wykonanie: Norma DIN 3126, E 6,3.

Zastosowanie: Idealnie nadaja się do montażu śrub w twardych 
materiałach takich jak metal czy blacha.

Duże opakowanie patrz str. 6/109.

70

mm

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Wkrętaki precyzyjne z geome-
trią Hex-Plus. Dzięki temu o 20 % większy statyczny moment obrotowy.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do 
przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

0005 2,0 50 10
0010 2,5 50 10
0015 3,0 50 10
0020 4,0 50 10

nr rozwartość klucza 6450 długość j. op.
zam. mm mm sztuka

0025 5,0 50 10
0030 6,0 50 10
0035 8,0 50 10

nr rozwartość klucza 6450 długość j. op.
zam. mm mm sztuka

50

mm

50

mm

4,39
4,39
(545)

0025 PZ 3 70 10

nr wiel- 6445 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

4,39
(545)

Wykonanie: Norma DIN 3126, E 6,3.

Zastosowanie: Idealnie nadają się do montażu śrub w twardych 
materiałach takich jak metal czy blacha.

0010 PZ 1 89 10
0020 PZ 2 89 10
0030 PZ 3 89 10

nr wielkość 6471 6445 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z rowkiem krzyżowym Pozidriv PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3

2,14
2,14

–
(546)

89

mm

5,05
5,05
5,05
(545)

3,74
3,74
3,74
3,74
(545)

3,74
3,74
6,30
(545)

50

mm

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor gwarantuje
nadzwyczajną prawie 5-krotnie dłuższą żywotność produktu w
porów naniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion.
Wkrętaki precyzyjne z geometrią Hex-Plus. Dzięki temu o 20 % większy
statyczny moment obrotowy i ochrona śrub z wewnętrznym gniazdem
6-kątnym. Napęd z powłoką diamentową.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu 
z innymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz 
(nr zam. 6428 0015 i 0020).

0020 4,0 50 10
0025 5,0 50 10
0030 6,0 50 10

nr rozwartość klucza 6497 długość j. op.
zam. mm mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

5,70
5,70
5,70
(545)

89

mm

Wykonanie: Norma DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda idealna do 
przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

0015 3 89 10
0020 4 89 10
0025 5 89 10
0030 6 89 10

nr rozwartość klucza 6475 długość j. op.
zam. mm mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym 1/4" DIN 3126 E 6,3 

2,21
2,21
2,21
2,21
(546)

6445

0015 T 15 50 10
0020 T 20 50 10

0025 T 25 50 10
0027 T 27 50 10

0030 T 30 50 10
0040 T 40 50 10

0008 T  8 50 10
0010 T 10 50 10

2,16
2,16
(546)

2,16
2,16
(546)

2,16
2,16
(546)

2,16
2,16
(546)

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym 1/4" DIN 3126 C 6,3 



nr wiel- 6498 dł. j. op.
zam. kość mm szt.
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Nasadki wkrętakowe

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 6,3, z funkcją 
przytrzymania. Specjalna budowa geometryczna gwarantuje 
niezawodne mocowanie śruby.

Zastosowanie: Końcówki typu BIT zaopatrzone w specjalny uchwyt 
idealnie wspomagają nakładanie śrub z gniazdem TORX® w trudno
dostępnych miejscach, np. przy montażu płytek wieloostrzowych.

0003 T  8 50 10
0005 T 10 50 10
0010 T 15 50 10
0015 T 20 50 10

nr wiel- 6451 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3, z funkcją przytrzymująca

50

mm

3,82
3,82
3,82
3,82
(545)

0020 T 25 50 10
0025 T 27 50 10
0030 T 30 50 10
0035 T 40 50 10

nr wiel- 6451 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

3,82
3,82
3,82
3,82
(545)

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w
materiałach takich jak metal, blacha.

0010 T 10 70 10
0015 T 15 70 10
0020 T 20 70 10
0025 T 25 70 10

nr wiel- 6454 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3

0027 T 27 70 10
0030 T 30 70 10
0040 T 40 70 10

nr wiel- 6454 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

70

mm

5,50
5,50
5,50
5,50
(545)

5,50
5,50
5,50
(545)

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN E 6,3.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda. Idealna do prac w
materiałach takich jak metal, blacha.

0008 T  8 89 10
0010 T 10 89 10
0015 T 15 89 10
0020 T 20 89 10
0025 T 25 89 10
0030 T 30 89 10
0040 T 40 89 10

nr wielkość 6473 6455 6459 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® 1/4" DIN 3126 E 6,3

Bez otworu6455

Profil frezowany6459

89

mm

–
2,21
2,21
2,21
2,21
2,21

–
(546)

–
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
(545)

9,05
9,05
9,05
9,05
9,05
9,05
9,05
(545)

50

mm

Wykonanie: Norma DIN 3126 C 6,3. Technologia Impaktor 
gwarantuje nadzwyczajną prawie 5-krotnie dłuższą żywotność 
w porównaniu z innymi bitami standardowymi i bitami Torsion. 
Napęd z powłoką dia men tową.

Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do użycia w połączeniu z 
ogólnodostępnymi kluczami Impakt/kluczami udarowymi.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do końcówek typu BIT patrz 
(nr zam. 6428 0015 i 0020).

0025 T 25 50 10
0030 T 30 50 10

nr wiel- 6498 dł. j. op.
zam. kość mm szt.

Końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

0040 T 40 50 105,70
(545)

6455

Bez otworu 64736473

6459

5,70
5,70
(545)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Nasadki wkrętakowe

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 E 6,3 z mocnym, 
stałym magnesem.

Zestaw kluczy nasadowych do zewnętrznych gniazd 6-kątnych 1/4" DIN 3126 E 6,3

0006 5,5 50
0011 6,0 50 
0016 7,0 50
0021 8,0 50
0026 9,0 50
0031 10,0 50
0036 12,0 50
0041 13,0 50

nr rozwartość klucza 6460 długość
zam. mm mm

0046 1/4 50
0051 5/16 50
0056 3/8 50

nr rozwartość klucza 6460 długość
zam. cal mm

50

mm

4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
4,51
5,50
5,50
(545)

4,76
5,30
5,30
(545)

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3, z mocnym stałym magnesem.
Dostawa w torbie na pasek.

0500 8 części 7 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 
13 mm; 
1/4"; 5/16"; 3/8"

nr wykonanie 6460 zawartość
zam.

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" DIN 3126 E 6,3

36,00

(545)

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3, ze stali szlachetnej, z niemagnetycznymi
sprężynami.

Zastosowanie: Przeznaczony spacjalnie do przyśrubowywania śrub ze
stali szlachetnej, celem zapobiegania występowaniu rdzy.

Zestaw kluczy nasadowych ze stali szlachetnej 1/4" DIN 3126 E 6,3

0005 5,0 50
0010 5,5 50
0015 7,0 50
0020 8,0 50
0025 10,0 50
0030 13,0 50

nr rozwartość klucza 6461 długość
zam. mm mm

0035 1/4 50
0040 5/16 50
0045 3/8 50
0050 1/2 50

nr rozwartość klucza 6461 długość
zam. cal mm

50

mm

10,95
10,95
10,95
11,70
12,80
17,55
(584)

10,95
11,70
12,80
17,55
(584)

Wykonanie: DIN 3126 E 6,3, ze stali szlachetnej, z niemagnetycznymi
sprężynami.
Dostawa w torbie na pasek.

0500 8 części 5 mm; 5,5 mm; 7 mm; 8 mm; 
10 mm; 13 mm; 
1/4"; 3/8"

nr wykonanie 6461 zawartość
zam.

Zestaw końcówek ze stali szlachetnej 1/4" 
DIN 3126 E 6,3

76,00

(584)



6/109

6
N

ar
zę

d
zi

a
rę

cz
n
e

Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Nasadki wkrętakowe

25

mm

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3. 30 końcówek typu BIT w praktycznym,
zamykanym opakowaniu z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do 
przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Końcówki typu BIT duże opakowanie

1005 PH 1 25
1010 PH 2 25

nr wielkość 6424 długość
zam. mm

do końcówek krzyżowych typu BIT 
Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3

10,20
10,20
(546)

1005 PZ 1 25
1010 PZ 2 25

nr wielkość 6426 długość
zam. mm

do końcówek krzyżowych typu BIT 
Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3

10,20
10,20
(546)

1010 T 15 25
1015 T 20 25
1020 T 25 25
1030 T 30 25
1035 T 40 25

nr wielkość 6433 długość
zam. mm

do śrub z gniazdem wewnętrznym 
TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
(546)

50

mm

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3. 10 końcówek w praktycznym, 
zamykanym opakowaniu z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do 
przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Końcówki typu BIT duże opakowanie

1010 PH 2 50

nr wielkość 6447 długość
zam. mm

do końcówek krzyżowych typu BIT 
Phillips 1/4", DIN 3126 C 6,3

11,85
(546)

1010 PZ 2 50

nr wielkość 6448 długość
zam. mm

do końcówek krzyżowych typu BIT 
Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3

11,85
(546)

1020 T 20 50
1025 T 25 50
1030 T 30 50

nr wielkość 6452 długość
zam. mm

do śrub z gniazdem wewnętrznym 
TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3

17,50
17,50
17,50
(546)

25

mm

Wykonanie: DIN 3126 C 6,3. 100 końcówek w praktycznym pudełku
z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do 
przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

Końcówki typu BIT duże opakowanie

1005 PH 1 25
1010 PH 2 25

nr wielkość 6477 długość
zam. mm

do końcówek krzyżowych typu BIT 
Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3 

30,00
30,00
(545)

1005 PZ 1 25
1010 PZ 2 25

nr wielkość 6479 długość
zam. mm

do końcówek krzyżowych typu BIT 
Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3

30,00
30,00
(545)

1005 T 10 25
1010 T 15 25
1015 T 20 25
1020 T 25 25
1030 T 30 25
1035 T 40 25

nr wielkość 6481 długość
zam. mm

do śrub z gniazdem wewnętrznym 
TORX® 1/4" DIN 3126 C 6,3

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
(545)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Nasadki wkrętakowe

Wykonanie: DIN 3126 C 8.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do 
przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

0005 5,5 1,0 41 10
0010 6,5 1,2 41 10
0015 8,0 1,2 41 10
0020 10,0 1,6 41 10
0025 12,0 2,0 41 10
0030 14,0 2,5 41 10

nr szerokość 6462 grubość długość j. op.
zam. ostrza ostrza

mm mm mm sztuka

Końcówki płaskie typu BIT 5/16" DIN 3126 C 8

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 8.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do 
przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

0005 1 32 10
0010 2 32 10
0015 3 32 10
0020 4 32 10

nr wielkość 6464 6466 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips-Recess PH/Pozidriv PZ 5/16" DIN 3126 C 8

Phillips-Recess PH6464

Pozidriv PZ6466

6464

6466

Wykonanie: DIN 3126 C 8. Wkrętaki precyzyjne z geometrią Hex-Plus,
o 20 % większy statyczny moment obrotowy.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do 
przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

0005 3 30 10
0010 4 30 10
0015 5 30 10
0020 6 30 10
0025 8 30 10

nr rozwartość klucza 6468 długość j. op.
zam. mm mm sztuka

Końcówki typu BIT 5/16" DIN 3126 C 8 do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym

Wykonanie: Zgodnie z normą DIN 3126 C 8.

Zastosowanie: Część robocza ciągliwo-twarda, idealna do 
przyśrubowywania w twardych materiałach jak metal, blacha.

0005 T 20 35 10
0010 T 25 35 10
0015 T 27 35 10
0020 T 30 35 10
0025 T 40 35 10
0030 T 45 35 10
0035 T 50 35 10
0040 T 55 35 10

nr wielkość 6470 długość j. op.
zam. mm sztuka

Końcówki typu BIT 5/16" DIN 3126 C 8 do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX®

3,92
3,92
3,92
8,35
8,35
9,50
(545)

2,80
2,80
2,80
2,80
(545)

2,80
2,80
2,80
2,80
(545)

3,96
3,96
3,96
3,96
3,96
(545)

4,56
4,56
4,56
4,56
4,56
4,56
4,56
4,56
(545)



Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w opakowaniu z tworzywa sztucznego z funkcją zamykania.
Końcówki umieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu mogą być szybko wyciągnięte.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w twardych
materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt uniwersalny z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym 

(nr zam. 6409)
6 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

Wykonanie: Końcówki BIT z diamentową powłoką w pudełku z tworzywa. Końcówki umiesz -
czone są w pudełku w przejrzysty sposób, umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce
diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.

Zastosowanie: Bity z powłoką diamentową do przyśrubowań w materiałach o wysokiej jakości i
wrażliwych nauszkodzenia.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt uniwersalny z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym 

(nr zam. 6409)
1 końcówka krzyżowa typu BIT PH 2
5 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® T 10, 15; 20; 25; 30

0017 7 części

nr wykonanie 6480
zam.

9,85
(546)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Asortyment do bitów

25

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w opakowaniu z tworzywa sztucznego z funkcją zamykania.
Końcówki umieszczone w przejrzysty sposób, dzięki czemu mogą być szybko wyciągnięte.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w twardych
materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt uniwersalny z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym 

(nr zam. 6409)
2 końcówki płaskie typu BIT 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8 mm
2 końcówki krzyżakowe typu BIT PH 1; 2
2 końcówki krzyżakowe typu BIT 1; 2

0003 7 części

nr wykonanie 6480
zam.

Zestaw końcówek typu BIT

7,75
(546)

25

mm

Zestaw końcówek typu BIT

25

mm

0014 7 części

nr wykonanie 6480
zam.

Zestaw końcówek typu BIT

8,10
(546)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Asortyment do bitów

50

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check.
Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w
twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:
2 końcówki wkrętakowe płaskice typu BIT 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
2 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PH 1; 2
2 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PZ 1; 2

0305 6 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu BIT Mini-Check

8,20
(545)

50

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check.
Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w
twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:
6 końcówek krzyżowych PZ 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3

0315 6 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu BIT Mini-Check

8,60
(545)

50

mm

50

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check.
Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w
twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:
1 końcówka krzyżowa typu BIT PH 2
2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2
3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 15; 20; 25

0310 6 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu BIT Mini-Check

9,95
(545)

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check.
Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity, szczególnie nadają się do przyśrubowywania w
twardych materiałach jak metal, blacha.

Zawartość zestawu:
6 końcówek do gniazd TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

0320 6 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu BIT Mini-Check

11,80
(545)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Asortyment do bitów

50

mm

Wykonanie: Zestaw bitów Impaktor w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. 
Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.
Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.
Dzięki technologii Impaktor prawie 5-krotnie dłuższa żywotość produktu niż w przypadku 
standardowych końcówek BIT lub końcówek BIT Torsion.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami
Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:
2 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PH 2; 3
2 końcówki wkrętakowe krzyżowe typu BIT PZ 2; 3
2 końcówki do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25; 30

0300 6 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit Mini-Check Impaktor

16,50
(545)

50

mm

Wykonanie: Zestaw bitów Impaktor w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. 
Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.
Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.
Dzięki technologii Impaktor prawie 5-krotnie dłuższa żywotość produktu niż w przypadku 
standardowych końcówek BIT lub końcówek BIT Torsion.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami
Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:
6 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 2 (4 sztuki); 3 (2 sztuki)

0293 6 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit Mini-Check Impaktor

21,00
(545)

Wykonanie: Zestaw bitów Impaktor w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. 
Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.
Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.
Dzięki technologii Impaktor prawie 5-krotnie dłuższa żywotość produktu niż w przypadku 
standardowych końcówek BIT lub końcówek BIT Torsion.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami
Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:
6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25 (3 sztuki); 30 (2 sztuki); 40

0295 6 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit Mini-Check Impaktor

18,00
(545)

50

mm

50

mm

Wykonanie: Zestaw bitów Impaktor w uchwycie z tworzywa sztucznego Mini-Check. 
Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.
Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.
Dzięki technologii Impaktor prawie 5-krotnie dłuższa żywotość produktu niż w przypadku 
standardowych końcówek BIT lub końcówek BIT Torsion.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami 
Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:
6 końcówek krzyżowych typu BIT PH 2 (4 sztuki); 3 (2 sztuki)

0290 6 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit Mini-Check Impaktor

15,75
(545)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Ze stali spacjalnej, kutej matrycowo, z przełącznikiem
dźwigniowym i pokrętłem radełkowanym. Ergonomiczny uchwyt z
tworzywa sztucznego. Mocowanie końcówek BIT w głowicy 
grzechotki. 60 zębów, skok zęba co 6°. Dostawa w opakowaniu 
SB wraz z adapterem do końcówek 1/4".

0005 1/4 87

nr oprawa do bitów 6402 długość
zam. cal mm

Grzechotka do końcówek typu BIT

27,50
(545)

25

mm

Wykonanie: Zestaw końcówek BIT powlekanych diamentowo w pudełku z tworzywa sztucznego
BIT-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie
po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do
minimum.

Zastosowanie: Bity z powłoką diamentową do przyśrubowań w materiałach o wysokiej jakości i
wrażliwych na uszkodzenia.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor BiTorsion do szybkiej wymiany końcówek 

(nr zam. 6422 005)
6 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3

0065 7 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor

35,00
(545)

25

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity ze strefą Torsion w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check.
Bity umieszczone są w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity szczególnie nadają się do przyśrubowań w materiałach jak
blacha, metal. 

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor (nr zam. 6428 0005)
1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1,0 mm
6 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3
6 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3
5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 końcówek typu BIT do śrub z gnaizdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
5 końcówek typu BIT do śrub z gnaizdem TORX® z kołkiem zabezpieczającym 

T 10; 15; 20; 25; 30

0075 30 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor

29,20
(545)

25

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check. Bity umieszczone
są w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity szczególnie nadają się do przyśrubowań w materiałach jak
blacha, metal. 

Zawartość zestawu:
1 grzechotka do końcówek typu BIT 1/4"
1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek 

(nr zam. 6428 0005)
1 przejście-adapter z sześciokątem wewnętrznym 1/4" na kwadrat wewnętrzny 1/4"
1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1,0 mm
6 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3
5 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1; 2 (3 sztuki); 3
5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5; 6; 8 mm
5 końcówek typu BIT do śrub z gnaizdem TORX® z otworem T 10; 15; 20; 25; 30

0250 31 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor z grzechotką do końcówek BIT

60,00
(545)

Asortyment do bitów
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

25

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde i ekstremalnie twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego
Bit-Check. Bity umieszczone są w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity szczególnie nadają się do przyśrubowań w materiałach jak
blacha, metal. 

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek 

(nr zam. 6428 0005)
1 końcówka typu BIT krzyżowa PH 2

15 końcówek typu BIT krzyżowych PZ 1 (3 sztuki); 2 (10 sztuki); 3 (2 sztuki)
13 końcówek typu BIT z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (2 sztuki); 15 (2 sztuki); 

20 (3 sztuki); 25 (3 sztuki); 30 (2 sztuki); 40

0260 30 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor 

37,00
(545)

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check. Bity umieszczone
są w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity szczególnie nadają się do przyśrubowań w materiałach jak
blacha, metal. 

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek 

(nr zam. 6428 0005)
9 końcówek krzyżowych typu BIT z wew. gniazdem TORX® T 6; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40

0240 10 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor

18,00
(545)

25

mm

25

mm

Wykonanie: Zestaw końcówek BIT powlekanych diamentowo w pudełku z tworzywa sztucznego
BIT-Check. Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie
po nie. Dzięki powłoce diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do
minimum.

Zastosowanie: Bity z powłoką diamentową do przyśrubowań w materiałach o wysokiej jakości i
wrażliwych na uszkodzenia.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor BiTorsion do szybkiej wymiany końcówek 

(nr zam. 6422)
6 końcówek typu BIT z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

0070 7 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor

28,70
(545)

Asortyment do bitów
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

25

mm

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone 
są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce
 diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. 
System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych 
lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami
Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem

pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
2 końcówki krzyżowe typu BIT PH 2; 3
2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 2; 3
2 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 4; 5 mm
3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25; 30, 40

0280 10 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor

31,50
(545)

nr wykonanie 6482
zam.

25

mm

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone
są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce
 diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. 
System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych 
lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami
Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem 

pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
9 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 2 (7 sztuk); 3 (2 sztuki)

0275 10 części

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor

30,00
(545)

25

mm

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone 
są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce
 diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. 
System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych 
lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami
Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem

pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
4 końcówki krzyżowe typu BIT PH 2 (3 sztuki); 3
5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25 (3 sztuki); 30, 40

0270 10 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor 

31,50
(545)

25

mm

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone 
są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce
 diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. 
System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych 
lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami
Impakt/kluczami udarowymi.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem

pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
4 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 2 (3 sztuki); 3
5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25 (3 sztuki); 30, 40

0277 10 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor

31,50
(545)

Asortyment do bitów
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

25

mm

Wykonanie: Bity Impaktor w pudełku z tworzywa sztucznego Mini-Check. Bity umieszczone 
są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce
 diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum. 
System TriTorsion zapewnia 10-krotnie wyższą długotrwałość niż przy bitach standardowych 
lub bitach Torsion z uchwytem.

Zastosowanie: BITY typu Impaktor są przystosowane do pracy z ogólnodostępnymi kluczami
Impakt/kluczami udarowymi.
Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach takich jak blacha czy metal.
Ekstratwarde bity do przyśrubowań w materiałach drewnianych.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Impaktor z pierścieniem osadczym rozprężnym i magnesem

pierścieniowym (nr zam. 6428 0020)
2 ekstratwarde końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1 (2 sztuki)
2 ciągliwo-twarde końcówki krzyżowe typu BIT PH 1 (2 sztuki)
2 ciągliwo-twarde końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1 (2 sztuki)
1 ciągliwo-twarda końcówka BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3 mm
4 ciągliwo-twarde końcówki BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10; 15; 20 (2 sztuki)
5 końcówek krzyżowych typu BIT Impaktor PH 2 (3 sztuki); 3 (2 sztuki)
5 końcówek krzyżowych typu BIT Impaktor PZ 2 (3 sztuki); 3 (2 sztuki);
3 końcówki BIT Impaktor do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 4; 5; 6 mm
7 końcówek BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 25 (3 sztuki); 30 (2 sztuki); 

40 (2 sztuki)

0285 32 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check Impaktor 

60,00
(545)

25

mm

Wykonanie: Końcówki BIT ze stali szlachetnej w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check.
Końcówki umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Końcówki typu BIT ze stali szlachetnej do montażu wkrętaków ze stali 
szlachetnej.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt szybkomocujcy Rapidaptor Stainless (nr zam. 6428 0010)
1 końcówka krzyżowa typu BIT PH 2
3 końcówki krzyżowe typu BIT 1 x PZ 1; 2 x PZ 2
5 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

0200 10 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor Stainless

31,00
(584)

25

mm

Wykonanie: Końcówki BIT ze stali szlachetnej w pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Check.
Końcówki umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Końcówki typu BIT ze stali szlachetnej do montażu wkrętaków ze stali 
szlachetnej.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt szybkomocujcy Rapidaptor Stainless (nr zam. 6428 0010)
5 końcówek krzyżowych typu BIT 2 x PH 1; 2 x PH 2; 1 x PH 3
4 końcówki do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 2,5; 3; 4; 5 mm

0210 10 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Check-Rapidaptor Stainless

32,50
(584)

Asortyment do bitów
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego. Bity umieszczone są w
pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha,
metal.

Zawartość zestawu:
1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem odsadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
3 końcówki płaskie typu BIT 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
9 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (3 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (3 sztuki)
9 końcówek krzyżowych typu BIT 3 x PZ 1; 3 x PZ 2; 3 x PZ 3
6 końcówek typu BIT do śrub z gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnych 3; 4; 5 mm

0030 31 części

nr wykonanie 6480
zam.

Zestaw końcówek typu BIT

18,15
(546)

25

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego. Bity umieszczone są w
pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha,
metal.

Zawartość zestawu:
1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
8 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (2 sztuki); 2 (4 sztuki); 3 (2 sztuki)
3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 2 (3 sztuki)
3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5 mm

16 końcówek do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (2 sztuki); 15 (2 sztuki); 
20 (4 sztuki); 25 (4 sztuki); 30 (2 sztuki); 40 (2 sztuki)

0035 31 części

nr wykonanie 6480
zam.

Zestaw końcówek typu BIT

14,85
(546)

25

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego. Bity umieszczone są w
pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha,
metal.

Zawartość zestawu:
1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)

35 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (10 sztuki); 2 (20 sztuki); 3 (5 sztuki)
3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 2 (3 sztuki)

22 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (3 sztuki); 15 (5 sztuki); 
20 (5 sztuki); 25 (5 sztuki); 30 (2 sztuki); 40 (2 sztuki)

0045 61 części

nr wykonanie 6480
zam.

Zestaw końcówek typu BIT

22,90
(546)

25

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde i ekstratwarde bity w pudełku z tworzywa sztucznego.
Bity umieszczone są w pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha,
metal. Ekstratwarde bity przystowane szczególnie do przyśrubowań w drewnie.

Zawartość zestawu:
1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)

18 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (5 sztuki); 2 (10 sztuki); 3 (3 sztuki)
9 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (2 sztuki) PZ 2 (5 sztuk) 3 (2 sztuki)
9 końcówek typu BIT do śrub typu z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3 (3 sztuki); 4 (3 sztuki); 

5 (3 sztuki) mm
18 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (2 sztuki); 15 (3 sztuki); 

20 (4 sztuki); 25 (4 sztuki); 30 (3 sztuki); 40 (2 sztuki)
6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® z kołkiem zabezpieczającym 

T 10; 15; 20; 25; 30; 40

0050 61 części

nr wykonanie 6480
zam.

Zestaw końcówek typu BIT

43,60
(546)

Asortyment do bitów



Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w 
pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Safe. 
Bity umieszczone są przejrzyście i oszczędnie,
zajmując mało miejsca i mogą być łatwo
wyciągnięte. Uchwyt szybkomocujący 
Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek 
wraz z tulejką wybiegową do łatwego 
trzymania przy maszynowym montażu 
wkrętaków. Okrągły magnes pierścieniowy 
do przytrzymywania długich i ciężkich śrub.
Idealne do pracy ponad głową.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity 

przystosowane do przyśrubowań w materiałach
jak metal czy blacha.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor

(nr zam. 6416 0005)
3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 2 (3 sztuki)

35 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 2 
(20 sztuki); PZ 3 (5 sztuki)

22 końcówki typu BIT do śrub z łbem TORX® z
otworem T 10 (3 sztuki); T 15 (5 sztuk); 
T 20 (5 sztuki); T 25 (5 sztuki); 
T 30 (2 sztuki); T 40 (2 sztuki)

Zestaw końcówek typu bit Bit-Safe z uchwytem Rapidaptor

0110 61 części

nr wykonanie 6482
zam.

0100 61 części

nr wykonanie 6482
zam.
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25

mm

25

mm

25

mm

25

mm

Wykonanie: Bity z diamentową powłoką w pudełku z tworzywa. Bity umieszczone są w
pudełku w przejrzysty sposób umożliwiający szybkie sięganie po nie. Dzięki powłoce
 diamentowej siły cam-out potrzebne do wkręcania są zredukowane do minimum.
Zastosowanie: Diamentowa powłoka umożliwia montaż wkrętów w delikatnych materiałach i
powierzchniach o wysokiej jakości.

Zawartość zestawu:
1 uniwersalny uchwyt z magnesem stałym i pierścieniem osadczym rozprężnym (nr zam. 6409)
7 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (2 sztuki)
7 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 (2 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (2 sztuki)

16 końcówek do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10 (2 sztuki); 15 (2 sztuki); 
20 (4 sztuki); 25 (4 sztuki); 30 (2 sztuki); 40 (2 sztuki)

0040 31 części

nr wykonanie 6480
zam.

Zestaw końcówek typu bit BIT-Safe z pierścieniem magnetycznym i uchwytem Rapidaptor

31,10
(546)

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w 
pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Safe. 
Bity umieszczone są przejrzyście i oszczędnie,
zajmując mało miejsca i mogą być łatwo
wyciągnięte. Uchwyt szybkomocujący 
Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek 
wraz z tulejką wybiegową do łatwego 
trzymania przy maszynowym montażu 
wkrętaków. Okrągły magnes pierścieniowy 
do przytrzymywania długich i ciężkich śrub.
Idealne do pracy ponad głową.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity 
przystosowane do przyśrubowań w 
materiałach jak metal czy blacha.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor z

magnesem pierścieniowym 
(nr zam. 6428 0005)

3 końcówki płaskie typu BIT 0,6 x 4,5; 
1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm

9 końcówek krzyżowych typu BIT 3 x PH 1; 
3 x PH 2; 3 x PH 3

9 końcówek krzyżowych typu BIT 3 x PZ 1; 
3 x PZ 2; 3 x PZ 3

3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym
gniazdem 6-kątnym 4; 5; 6 mm

6 końcówek typu BIT do śrub z łbem TORX®

z otworem T 10; 15; 20; 25; 30; 40

0090 31 części

nr wykonanie 6482
zam.

33,00
(545)

34,00
(545)

34,00
(545)

Asortyment do bitów

Zestaw końcówek typu bit Bit-Safe z pierścieniem magnetycznym i uchwytem Rapidaptor

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity w 
pudełku z tworzywa sztucznego Bit-Safe. 
Bity umieszczone są przejrzyście i oszczędnie,
zajmując mało miejsca i mogą być łatwo
wyciągnięte. Uchwyt szybkomocujący 
Rapidaptor do szybkiej wymiany końcówek 
wraz z tulejką wybiegową do łatwego 
trzymania przy maszynowym montażu 
wkrętaków. Okrągły magnes pierścieniowy 
do przytrzymywania długich i ciężkich śrub.
Idealne do pracy ponad głową.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity 
przystosowane do przyśrubowań w 
materiałach jak metal czy blacha.

Zawartość zestawu:
1 uchwyt do końcówek typu BIT Rapidaptor

(nr zam. 6416 0005)
3 końcówki płaskie typu BIT 0,6 x 4,5; 

1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
15 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 

(3 sztuki); PH 2 (10 sztuki) PH 3 (2 sztuki)
15 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 

(3 sztuki); PZ 2 (10 sztuk)i; PZ 3 (2 sztuki)
11 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym

gniazdem 6-kątnym 2,5 (3 sztuki); 
3 (3 sztuki); 4 (3 sztuki); 5 mm (2 sztuki)

16 końcówek typu BIT do śrub z łbem TORX®

z otworem T 10 (2 sztuki); T 15 (5 sztuk); 
T 20 (3 sztuki); T 25 (3 sztuki); 
T 30 (3 sztuki); T 40 (2 sztuki)

Zestaw końcówek typu bit Bit-Safe z uchwytem Rapidaptor



0025 26 części

nr wykonanie 6483
zam.

80,00
(545)
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25

mm

Zestaw koncówek typu BIT Kraftform Kompakt w pudełku z tworzywa sztucznego

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
1 uniwersalny uchwyt do koncówek typu BIT 

z Rapidaptorem 50 mm
3 końcówki płaskie typu BIT 4,5 x 0,6; 

5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2
9 końcówek krzyżowych typu BIT PH 1 

(3 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (3 sztuki)

9 końcówek krzyżowych typu BIT PZ 1 
(3 sztuki); 2 (3 sztuki); 3 (3 sztuki)

3 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym
gniazdem 6-kątnym

6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym
łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym 
T 10; 15; 20; 25; 30; 40 

0040 32 części

nr wykonanie 6482
zam.

Kraftform Kompakt 70 Allround 

52,00
(545)

Wykonanie: Dodatkowo uchwyt z tworzywa
Kraftform-Plus posiada chowany i wyciągany
trzonem bagnetowy.

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z trzonem 

bagnetowym i Rapidaptorem
1 uniwersalny uchwyt do końcowek typu BIT z

Rapidaptorem 100 mm

2 końcówki płaskie typu BIT 4,5 x 0,6; 
5,5 x 1,0 mm

2 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2
2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2
6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym

łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym 
T 10; 15; 20; 25; 30; 40

0055 14 części

nr wykonanie 6482
zam.

Kraftform Kompakt 50 

50,00
(545)

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
1 uniwersalny uchwyt do końcówek typu BIT 

z Rapidaptorem 50 mm
6 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym

łbem sześciokątnym z kołkiem zabezpie -
czającym 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

9 końcówek typu BIT do śrub z łbem wewn.

TORX® z kołkiem zabezpieczającym
T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40

4 końcówki typu BIT TORQ-SET® 6; 8; 10 mm;
1/4"

3 końcówki typu BIT TRI-WING® 1; 2; 3
4 końcówki typu BIT Spanner 4; 6; 8; 10 mm
4 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym

gniazdem 4-kątnym 0; 1; 2; 3

0045 32 części

nr wykonanie 6482
zam.

Kraftform Kompakt 71 Security

76,00
(545)

50

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity. Grzechotka
typu ZYKLOP z rękojeścią Kraftform-Plus z
tulejką wybiegową i przełącznikiem tarczowym.
Głowica grzechotki jest ruchoma i może być
ustawiana w 5 pozycjach za pomocą specjal-
nego przycisku (90°, 75° w obu kierunkach 
jak i 0°). 72 zęby, skok zęba co 5°. Umożliwia
połączenie końcówek BIT i kluczy nasadowych
tylko jednym narzędziem. Końcówki typu BIT,
nasadki i grzechotka są pakowane w przejrzy -
stym zwijanym etui.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przysto-
sowane do przyśrubowań w materiałach jak
blacha, metal. Idealne do przymocowywania
ręcznego śrub jak i maszynowego.

Zawartość zestawu:
1 grzechotka typu ZYKLOP 1/4"
1 przedłużka z szybkoobrotową tulejką
1 adapter do typu BIT
1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1,0 mm
3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2
4 końcówki typu BIT do śrub z wewn. 

gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5; 6 mm
6 końcówek typu BIT do śrub z wewn. łbem

TORX® z kołkiem zabezpieczającym 
T 10; 15; 20; 25; 27; 30

7 nasadek do śrub z gniazdem 6-kątnym
5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Zestaw koncówek typu BIT Kraftform Kompakt z grzechotką typu ZYKLOP

Asortyment do bitów

Wykonanie: Ciagliwo-twarde bity. Ergono-
miczna rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na
uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowa-
nymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i
ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, z
uchwytem szybkomocującym Rapidaptor.
Dzięki temu bity sa mocno i stabilnie połączone
z uchwytem i mogą być także błyskawicznie
wymieniane. Z tulejką wybiegową do 

ułatwionego trzymania podczas prac przy 
maszynowym dokręcaniu. Końcówki bit i
uchwyt umieszczone są w przejrzystym
pudełku z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przysto-
sowane do przyśrubowań w materialach jak
blacha, metal. Idealne do przymocowywania
ręcznego śrub jak i maszynowego.
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89

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity. Ergonomiczna rękojeść wielokomponentowa z odpornego
na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami i uchwytem do szybkiej
wymiany końcówek. Dzięki niemu końcówki BIT są mocno i stabilnie przytwierdzone do uchwytu 
i jednocześnie dają się łatwo wymienić. Końcówki typu BIT i uchwyt są pakowane w nylonowym,
zwijanym etui.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha,
metal. Idealne do przymocowywania ręcznego śrub jak i maszynowego.

Zawartość zestawu:
1 wielokomponentowa rękojeść z uchwytem do szybkiej wymiany końcówek
2 końcówki płskie typu BIT 4,0 x 0,8; 5,5 x 1 mm
3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2
4 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym 3; 4; 5; 6 mm
5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

0015 17 części

nr wykonanie 6487
zam.

Zestaw końcówek typu BIT w zwijanym etui

40,30
(546)

89

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity. Rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego chwytu i ochroną przed
ześlizgnięciem się dłoni, z uchwytem szybkomocujacym Rapidaptor do szybkiej wymiany 
końcówek. Dzięki niemu końcówki BIT są mocno i stabilnie przytwierdzone do uchwytu i 
jednocześnie dają się szybko wymienić. Z tulejką wybiegową do ułatwionegp trzymania podczas
prac mechanicznych. Końcówki typu BIT i uchwyt są pakowane w nylonowym zwijanym etui.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha,
metal. Idealne do przymocowywania ręcznego śrub jak i maszynowego.

Zestaw koncówek typu bit z rękojeścią Kraftform Kompakt w zwijanym etui

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
2 końcówki płaskie typu BIT 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm
2 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2
2 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2

0005 7 części

nr wykonanie 6496
zam.

Kraftform Kompakt 40

30,00
(545)

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2; 3
4 końcówki typu BIT do śrub z wewnętrznym łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym 

T 15; 20; 25; 30

0010 11 części

nr wykonanie 6496
zam.

Kraftform Kompakt 41

38,00
(545)

Kraftform Kompakt 60

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1 mm
3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2; 3
4 końcówki z wewnętrznym gniazdem 6-kątnym BIT 3; 4; 5; 6 mm
5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym 

T 10; 15; 20; 25; 30 

0015 17 części

nr wykonanie 6496
zam.

52,00
(545)

Asortyment do bitów
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Asortyment do bitów

Kraftform Kompakt 61

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity. Rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed 
ześli zgnię ciem się dłoni, z uchwytem szbkomocujacym Rapidaptor do szybkiej wymiany
 końcówek. Dzięki niemu końcówki BIT są mocno i stabilnie przytwierdzone do uchwytu i
 jednocześnie dają się szybko wymienić. Z tulejką wybiegową do ułatwionegp trzymania podczas
prac mechanicz nych. Końcówki typu BIT i uchwyt są pakowane w nylonowym, zwijanym etui.

Zastosowanie: Ciągliwo-twarde bity przystosowane do przyśrubowań w materiałach jak blacha,
metal. Idealne do przymocowywania ręcznego śrub jak i maszynowego.

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
5 końcówek typu BIT do śrub z wewn. łbem

TORX® z kołkiem zabepieczającym 
T 10; 15; 20; 25; 30

3 końcówki typu BIT do śrub TORQ-SET® 6; 8; 
10 mm

4 końcówki typu BIT do śrub TRI-WING® 1; 2; 3; 4
4 końcówki typu BIT do śrub Spanner 4; 6; 8; 

10 mm

0020 17 części

nr wykonanie 6496
zam.

57,00
(545)

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity. Rękojeść Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i funkcją grzechotki,
24 zęby, skok zęba co 15°. Przełączenie następuje za pomocą specjalnego pierścienia.
Końcówki typu BIT i uchwyt są pakowane w nylonowym, zwijanym etui.

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z funkcją grzechotki
1 końcówka płaska typu BIT 5,5 x 1 mm
3 końcówki krzyżowe PH 1; 2; 3
3 końcówki krzyżowe PZ 1; 2; 3

0030 17 części

nr wykonanie 6496
zam.

54,00
(545)

Zawartość zestawu:
1 rękojeść Kraftform-Plus z Rapidaptorem
1 końcówka płaska typu BIT 6,5 x 1,2 mm
3 końcówki krzyżowe typu BIT PH 1; 2; 3
3 końcówki krzyżowe typu BIT PZ 1; 2; 3
6 końcówek z wewn. gniazdem 6-kątnym BIT z

kołkiem zabezpieczającym 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

8 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym
łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym 
T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

3 końcówki typu BIT do śrub TORQ-SET® 6; 8; 
10 mm

4 końcówki typu BIT do śrub TRI-WING® 1; 2; 3; 4
4 końcówki typu BIT do śrub Spanner 4; 6; 8; 

10 mm

0025 33 części

nr wykonanie 6496
zam.

Kraftform Kompakt 62

90,00
(545)

89

mm

Wykonanie: Ciągliwo-twarde bity ze stali szlachetnej. Rękojeść Kraftform-Plus z tworzywa sztucznego
odpornego na uderzenia ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu i ochroną przed
ześlizgnięciem się dłoni. Posiada także szybkomocujacy uchwut Rapidaptor do szybkiej wymiany
końcówek ze stali szlachetnej. Dzięki niemu końcówki BIT są mocno i stabilnie przytwierdzone do
uchwytu i jednocześnie dają się szybko wymienić. Z tulejką wybiegową do ułatwioneo przytrzymania
podczas prac mechanicznych. Końcówki BIT i uchwyt są umieszczone w zwijanym etui.

Zastosowanie: Narzędzia Stainless mogą być stosowane tam gdzie trzeba zapobiec odkładaniu się rdzy
na powierzchniach ze stali szlachetnej. Idealne do przymocowywania ręcznego i maszynowego śrub.

Informacja dodatkowa: Do użytku mechanicznego zaleca się pracę z Rapidaptorem (nr zam. 6428 0010).

Zawartość zestawu:
1 wielokomponentowa rękojeść Kraftform 

z Rapidaptorem
1 końcówka płaska typu BIT 1 x 5,5 mm
3 końcówki krzyżowe PH 1; 2; 3

0230 17 części

nr wykonanie 6482
zam.

Zestaw koncówek typu bit Kraftform Kompakt 60 Stainless w zwijanym etui

66,00
(584)

Zestaw koncówek typu bit Kraftform Kompakt 60 RA z funkcją grzechotki w zwijanym etui

3 końcówki krzyżowe PZ 1; 2; 3
4 końcówki z do srub z wewnętrznym gniazdem

6-kątnym BIT 3; 4; 5; 6 mm
5 końcówek typu BIT do śrub z łbem TORX® z

kołkiem zabezpieczającym T 10; 15; 20; 25; 30

4 końcówki z do śrub z wewnętrznym gniazdem 
6-kątnym BIT 3; 4; 5; 6 mm

5 końcówek typu BIT do śrub z wewnętrznym
łbem TORX® z kołkiem zabezpieczającym 
T 10; 15; 20; 25; 30

89

mm

Zestaw końcówek typu bit w zwijanym etui



0006 115

nr długość 6484
zam. mm
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Wykonanie: Z uchwytem 6 mm i adapterem do trzonów wkrętakowych Vario.

0005 98
0010 56

nr długość 6484 6485
zam. mm

Rękojeść Vario

Rękojeść Kraftform-Plus ze zintegrowanymi miękkimi strefami dla lepszego uchwytu,
z ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i zbierakiem 6-kątnym pozwalającym na
wspomaganie kluczem oczkowym lub płaskim dla przeniesienia większego momentu
obrotowego.

6484

6484

9,30
–

(545)

–
9,70
(545)

Rękojeść w kształcie litery T z tworzywa sztucznego Weralit II.6485

6485

Wykonanie: Trzon sześciokątny 6 mm z wysokostopowej stali specjalnej z uchwytem 6 mm do
trzonów wkrętakowych Vario i adapteru.

0005 175

nr długość 6488
zam. mm

Przedłużka Vario

Wykonanie: Trzon sześciokątny 6 mm z wysokostopowej stali specjalnej.

Adaptery

6490

6492

6490

6492

Z mocnym stałym, magnesem i uchwytem do szybkiej wymiany, z uchwytem
sześciokątym 1/4" do mocnego i stabilnego połączenia między uchwytem i bitem.
Do mocowania trzonów wkrętakowych 1/4" wykonanych wg DIN 3126 C 6,3.

Z kwadratem zewnętrznym 1/4". Do mocowania trzonów wkrętakowych 1/4" 
wykonanych wg DIN 3120.

0005 165
0005 175

nr długość 6490 6492
zam. mm

13,35
(545)

17,65
–

(545)

–
11,30
(545)
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Systemy Vario

Wykonanie: Uchwyt 6-kątny 6 mm do trzonów wkrętakowych i adapterów Vario. Rękojeść
Kraftform-Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi 
strefami dla lepszego uchwytu, z ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni, jak również z funkcją
grzechotki – 24 zęby, skok zęba co 8°.

Rękojeść Vario z funkcją grzechotki
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Systemy Vario

Wykonanie: Trzon sześciokątny 6 mm z wysokostopowej stali specjlanej.

0005 płaski/płaski 4 x 0,6/6 x 1 mm 175
0010 płaski/płaski 5 x 0,8/7 x 1,2 mm 175
0015 krzyżowy/płaski PH 1/4 x 0,6 mm 175
0020 krzyżowy/płaski PH 2/6 x 1 mm 175
0025 krzyżowy/płaski PH 3/7 x 1,2 mm 175
0030 krzyżowy/krzyżowy PH 1/PH 2 175
0035 krzyżowy/krzyżowy PZ 1/PZ 2 175
0040 z kulką/sześciokątny SW 2,5/SW 2,5 175
0045 z kulką/sześciokątny SW 3/SW 3 175
0050 z kulką/sześciokątny SW 4/SW 4 175
0055 z kulką/sześciokątny SW 5/SW 5 175
0060 z kulką/sześciokątny SW 5/SW 6 175
0065 TORX®/TORX® T  6/T  8 175
0070 TORX®/TORX® T  7/T  9 175
0075 TORX®/TORX® T 10/T 15 175
0080 TORX®/TORX® T 20/T 25 175
0085 TORX®/TORX® T 30/T 40 175

nr wykonanie 6494 wielkość długość
zam. mm

Trzony wkrętakowe kombinowane Vario

Wykonanie: Trzon z 6-kątną końcówką z wysokostopowej stali specjalnej. Rękojeść Kraftform-
Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami
dla lepszego uchwytu, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i zbierakiem wspomagającym
klucz 6-kątny. Zestaw w etui zwijanym.

Zawartość zestawu: 1 uchwyt Kraftform-Plus z 6-kątnym kluczem wspomagającym
2 trzony do śrub płaskich 4 x 0,6/6 x 1,0; 5 x 0,8/7 x 1,2 mm
1 trzon do śrub krzyżowych PH 1/2
1 trzon do śrub krzyżowych PZ 1/2
3 trzony do śrub z wewnętrznym ganiazdem 6-kątnym 4/4; 5/5; 6/6 mm
3 trzony do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10/15; 20/25; 30/40

0005 11 części

nr wykonanie 6495
zam.

Zestaw Vario

6494 0035

6494 0015–0025

6494 0030

6494 0065–0085

6494 0040–0060

6494 005–0010

Wykonanie: Trzon z 6-kątną końcówką z wysokostopowej stali specjalnej. Rękojeść Kraftform-
Plus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi miękkimi strefami
dla lepszego uchwytu, ochroną przed ześlizgnięciem się dłoni i funkcją grzechotki – 24 zęby,
skok zęba co 15°. Zestaw w etui zwijanym.

Zawartość zestawu: 1 uchwyt Kraftform-Plus z funkcją grzechotki
1 trzon do śrub płaskich 4 x 0,6/6 x 1,0 mm
1 trzon do śrub krzyżowych PH 1/2
1 trzon do śrub krzyżowych PZ 1/2
2 trzony do śrub z wewnętrznym ganiazdem 6-kątnym 4/4; 5/5 mm
1 trzon do śrub z wewnętrznym gniazdem TORX® T 10/15

0010 7 części

nr wykonanie 6495
zam.

Zestaw Vario
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