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Zestaw bitów FlipSelector
Standard 7947-902
sześciokątne 11szt. Wiha (
39039 )
Cena

108,46 zł

Czas wysyłki

5-10 dni

Numer katalogowy

39039

Kod producenta

wiha 39039

Kod EAN

4010995390396

Opis produktu
Bity FlipSelector Standard, sześciokątne, 11cz. Wiha.
Zestaw 10szt. bitów standardowych sześciokątnych oraz uniwersalny uchwyt do bitów 1/4''. W małej kasecie FlipSelsctor
(99x63x17mm). Zestaw przeznaczony do połączeń śrubowych w rzemiośle i przemyśle.
Producent: Wiha
Seria: 7947-902
Nr katalogowy: 39039
Obudowa: Kaseta z wytrzymałego na uderzenia, wzmacnianego włóknem szklanym poliamidu – trwała i solidna. Element
zaciskowy bitów, wychylny o 180stopni. Dodatkowy element klapowy do magnetycznego uchwytu do bitów.
Zastosowanie: Kompaktowa kasetka na bity z 10 bitami wysokiej jakości. Logo Wiha przesunąć w dół - i już bity są gotowe
do wyjmowania. Połączenia śrubowe wszelkiego rodzaju w rzemiośle i przemyśle.
Bity: Bity Standard 25mm.
Dodatkowo: Miliony razy sprawdzony design. Zawsze pod ręką - zmieści się swobodnie w kieszeni spodni lub w zaczepie na
pasek.
Uchwyt do bitów: Uchwyt uniwersalny 1/4'', magnetyczny.
Zestaw zawiera:
Bity Standard 25mm sześciokątne serii 7013 Z: 1x1,5 / 1x2,0 / 1x2,5 / 2x3,0 / 2x4,0 / 1x5,0 / 1x6,0 / 1x8,0.
Uchwyt uniwersalny do bitów 1/4'' 58mm (7113 S).
Zestawy bitów w kompaktowych kasetkach XLSelector i FlipSelector, wyróżniają się płaską budową oraz wyjątkowo łatwą
obsługą. Bity różnych serii, wraz z uchwytami, przeznaczone są do wielu indywidualnych zastosowań. Niewielkie wymiary
kasetek (XLSelector 135x80x17,5mm, FlipSelector 99x63x17mm), sprawiają, że zestawy można swobodnie przechowywać w
dowolnym miejscu.
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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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