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50 részes szerszámkoffer Reinhold Würth aláírásával.
 
•  Kompakt szerszámosláda széleskörű felszereléssel, 

piros-fekete kivitelben
•  Mobil felhasználáshoz, illetve egyszerűbb javítási  

munkákhoz a műhelyben
•  A stabil alumínium zárófülek biztosítják a szerszámok  

biztonságos szállítását

Cikkszám: 0965 202 1 
Cs.e.: 1 készlet

SZERSZÁMKOFFER

A csomag tartalma:
1 db mérőszalag, 3 méter · 1 db 8 colos állítható villáskulcs - max. 24 mm · 1 db lakatoskalapács, 300 g
1 db bitadapter, 1/4 colos, 25 mm ·1-1 bit 1/4 colos TX10, TX15, TX20, TX25, TX30  
1-1 bit 1/4 colos PH1, PH2 ·1 db 1/4 colos egyenes, 0,8 x 5,5 ·1-1 bit 1/4 colos RW10, RW20, 
RW30, RW40 · 1 db bit 1/4 colos PZ2 ·1-1 bit imbusz, 3, 4, 5 mm ·1 db bittartó 1/4 colos, mágneses
60 mm ·1-1 imbuszkulcs 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm ·1 db 1/4 colos racsnis kar, ·1 db kardáncsukló,  
1/4 colos ·1 db hosszabbító, 1/4 colos, 100 mm ·1-1 dugókulcsbetét 1/4 colos, 4, 5, 5.5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm ·1 db csavarhúzó markolat 1/4 colos ·1-1 csavarhúzó egyenes 
0,6 x 3,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 150 mm ·1-1 csavarhúzó PH1, PH2 ·1 db kombinált fogó, 180 mm  
· 1 db csőrös fogó, 160 mm · 1 db vágókés csúszkával, 18 mm.
Limited Edition, minőségi színes dobozban szállítva.

A készlet ára: 

29.990 Ft

Az akció érvényes 2021. április 19-től április 23-ig, illetve a készlet erejéig.
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Nyomatékkulcs Reinhold Würth aláírásával.

•  Gombafejes, kivehető négyszögcsappal
• Jól leolvasható kettős skála (Nm és lbf.ft) nagyítóval
•  Kiegészítő mikrométerskála, 1,0 Nm-es skálaosztással  

a forgatónyomaték pontos beállításához
• Kontrollált jobb és bal meghúzáshoz
•  Állítógomb látható zárszimbólummal

DIN EN ISO 6789:2017, II-es típus szerint minősítve, 
kalibrálási tanúsítvánnyal.

Cikkszám: 0714 202 1 
Cs.e.: 1 db

Tudnivaló
•  A gombafej megakadályozza a teljes négyszögcsap véletlen kihúzását a kulcsbetétek cseréjekor.
•  A forgásirány megfordításához ki kell venni a gombafejet, és a négyszögcsapot a másik oldalról kell behelyezni.

1/2 COLOS NYOMATÉKKULCS, 40-200 NM

A csomag tartalma:
1 db 1/2 colos nyomatékkulcs, 40-200 Nm, Limited Edition, minőségi színes dobozban szállítva. 

Darabonkénti ára: 

29.990 Ft

A kiadványban szereplő árak nem tartalmazzák a 27% áfát. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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EGY OKKAL TÖBB
A Würth minden eladott termék árából 2 euróval 
támogat egy nemzetközi nonprofit szervezetet.

Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2021/04

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak.  
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. 
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.


