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Imbus Torx Plus gwiazdka 6IP
x 65mm z pierścieniem
rozprężnym długi Wiha
MagicSpring 371RIP ( 29197 )
Cena

16,97 zł

Czas wysyłki

5-10 dni

Numer katalogowy

29197

Kod producenta

wiha 29197

Kod EAN

4010995291976

Opis produktu
Imbus Torx Plus gwiazdka 6IP x 65mm z pierścieniem rozprężnym długi Wiha MagicSpring 371RIP ( 29197 )

Dane techniczne:

Rozmiar 6IP

Długość całkowita 65mm

Długość ramienia 16mm

Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, fosforowana manganem.
Zastosowanie: Do wszystkich prac z wkrętami TORX PLUS®.
Dodatkowo: MagicSpring® ze stali nierdzewnej utrzymuje wszystkie wkręty TORX PLUS® ciasno w każdej pozycji.
Wzmocniony profil TORX PLUS® pozwala na zwiększenie momentu do 25% w porównaniu z profilem TORX®.
Uwaga: Klucze TORX PLUS® nie pasują do wkrętów TORX®.
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Wiha
Wiha jest jednym z wiodących producentów na świecie narzędzi ręcznych do
profesjonalnego wykorzystania w przemyśle. Producent ten otrzymuje wiele
nagród zakresie funkcjonalności, projektowania i jakości swoich produktów. W
2015 roku Wiha była pierwszym producentem narzędzi ręcznych na świecie,
który otrzymał certyfikat AGR - przyznawany za produkcję przyborów
przyjaznych dla kręgosłupa. Ergonomia uchwytów we wkrętakach Wiha stoi na
niebywale wysokim poziomie. Obok tych wysokich standardem śrubokrętów,
możemy też znaleźć narzędzia takie jak klucze typu L, młotki, szczypce,
przyrządy pomiarowe czy bity o zwiększonej wydajności i funkcjonalności.
Sklep z narzędziami Pasja oferuje pełną dostępność asortymentu firmy Wiha.
Co ułatwia Twoją pracę? Narzędzia, które zwiększają efektywność pracy,
obniżają koszty i chronią Twoje zdrowie. Dlatego też, firma Wiha od lat
opracowuje, konstruuje i produkuje produkty spełniające najwyższe
wymagania pod względem funkcjonalności, żywotności i ergonomii. Założona
w 1939 r. rodzinna firma zajmującej się produkcją elementów łącznych, firma
Wiha stała się dzisiaj przedsiębiorstwem o zasięgu światowym z zakładami
rozsianymi po całej Europie, Azji i w Stanach Zjednoczonych.
Krótko mówiąc: Wiha to narzędzia, które wyraźnie ułatwiają pracę, zgodnie z
przesłaniem: Tools that work for you!
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