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WYPRZEDAŻ! Bit skrętny ZOT
Pozidriv forma E 6,3 7042 ZOT
PZ2x50mm Wiha ( 04546 )
Cena

8,02 zł

Cena poprzednia

8,20 zł

Dostępność
Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

04546

Kod producenta

wiha 04546

Kod EAN

4010995045463

Opis produktu
Bit skrętny ZOT, Pozidriv, forma E 6,3 Wiha.
Bit długi ze strefą skrętną ZOT. Do wkrętów krzyżowych Pozidriv. Przeznaczony do prac z twardymi materiałami.
Producent: Wiha
Seria: 7042 ZOT
Nr katalogowy: 04546
Rozmiar: PZ2.
Całkowita długość: 50 mm.
Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3 (1/4'').
Materiał: Wysokiej jakości chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowana, twarda lecz elastyczna.
Zastosowanie: Szczególnie nadaje się do przykręcania w metalu i twardych materiałach.
Geometria: Strefa skrętna do ochrony przed przedwczesnym złamaniem bitu pod obciążeniem.
Wiha Torsions-Bit. Opatentowana strefa skrętu gwarantuje dłuższy okres użytkowania. Bity ciągliwo-twarde ZOT przeznaczone
są do pracy z twardymi materiałami np. metalem. Specjalne bity skrętne ze strefa skrętną - elastyczna strefa Torsion,
pochłaniają siłę szczytu momentu skręcającego w końcowej fazie zastosowania. Wyjątkowo odporne na ścieranie i pękanie,
dzięki specjalnej obróbce cieplnej. Polecane głownie dla rzemieślników i do przemysłu.

Wiha
Wiha jest jednym z wiodących producentów na świecie narzędzi ręcznych do
profesjonalnego wykorzystania w przemyśle. Producent ten otrzymuje wiele
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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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