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Zestaw bitów TY 29 mm
Sześciokątne (SW5) 5-cz. 1/4"
w kasecie Wiha ( 42106 )
Cena

45,87 zł

Czas wysyłki

5-10 dni

Numer katalogowy

42106

Kod producenta

wiha 42106

Kod EAN

4010995421069

Opis produktu
Zestaw bitów TY 29 mm Sześciokątne (SW5) 5-cz. 1/4" w kasecie Wiha ( 42106 )
Niższe koszty: Czerwone oznaczenie pozwala odnaleźć bit w szybki i prosty sposób, a przy użyciu lampy UV – nawet w
ciemności.
Oszczędność czasu: Koniec z długim szukaniem, dzięki fluorescencyjnemu bitowi. Dodatkowo- czas wymiany bita jest bardzo
krótki, a jego trwałość większa.
Wyższa efektywność pracy: Uniwersalne rozwiązanie o 120 razy większej trwałości* dzięki zastosowaniu opatentowanej
technologii bitów, nadające się do wszystkich typów wkrętów. (*w porównaniu do bitów standardowych firmy Wiha)
Z pewnością do tej pory podczas zakupu bitów zastanawiałeś się do jakiego zastosowania jest dany typ bitu.
Wiha kładzie temu kres i ułatwia proces jego wyboru. Dzięki rewolucyjnej koncepcji bitów Wiha ważny obecnie
jest tylko kształt łba wkrętu, ktory odgrywa kluczową rolę w wyborze bitu. Uniwersalne rozwiązanie, czyli bit
"TY" - służy do wszystkich typów łbów wkrętów, zarówno T-kształtnych, jak również Y-kształtnych, a tym samym
stanowi idealne rozwiązanie połączeń śrubowych wszelakich materiałów. Opatentowana, wydłużona strefa
skrętna sprawia, że bit nadaje się również do wkrętarek udarowych, zapewniając 120 razy dłuższą żywotność w
porównaniu do bitów standardowych firmy Wiha. Ponadto dzięki pokryciu lakierem luminescencyjnym można
szybko i łatwo odnajdywać kolorowe bity nawet w ciemności przy użyciu lampy UV. Ogranicza to liczbę
zgubionych bitów, a tym samym pozwala zaoszczędzić niepotrzebnych kosztów.
Zastosowanie: Nadaje się do wszelkiego typu wkrętóww. Do stosowania również we wkrętarkach udarowych.

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
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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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