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36pcs SET
36ks drážková sada nástrčných hlavic a bitů

Obsah sady:
• Reversibilní ráčnový klíč

• 13 průchozích nástrčných hlavic s tenkou stěnou: 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm

• Držadlo - nástavec

• Spojovací segment - nástavec na bity

 
• 20 bitů:  Hex: 5, 4, 3 

PH#: 1, 2, 3 
PZ#: 1, 2, 3 
FD: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 
TX: T-10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



Funkce ráčnového klíče

Výborný přístup
Design tohoto ráčnového 
klíče umožňuje práci v 
nepřístupných místech

Změna směru utaho-
vání/povolování
Jednoduchá změna směru 
momentu.

72 zubů s 5-ti stupňo-
vým rozsahem
Poskytuje extrémně vysoký 
krouticí moment pro profesio-
nální uživatele.

Výborný přístup
Odklon v úhlu 15° usnadňuje 
přístup do méně přístupných 
míst a umožňuje dosáhnout 
velký pákový efekt.

15 stupňů

5 stupňů

17 mm

(O) (X)

60 mm

Nový typ Klasický typ
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Funkce ráčnového klíče

Oboustranný 
ráčnový klíč

Drážkové nástrčné klíče
13, 14, 15, 16 , 17

Go-Thru průchozí 
provedení umožňu-
je mnohostranné 
využití v hlubších 
vybráních.

Vysoká torzní 
odolnost, vyšší než 
standardy DIN.

Drážkové nástrčné klíče s tenkou stěnou  
a s funkcí Go through - pro průchozí aplikace
• Použitelný na velké množství různých šroubů 

včetně typů Hex, Torx... viz grafické znázornění.

• Zejména je ale výborně použitelný na poškoze-
né hlavy šroubů.

Použitelný pro 
všechny běžně 
používané spoje.

Drážkové nástrčné klíče
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Spojovač 
- nástavec na bity
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Funkce nástavce - držáku

Šroubovák
Společně se spojovacím segmentem - nástavcem na bity 
funguje jako šroubovák.

Magnetické provedení
Magnetický držák bitů usnadňuje 
vložení bitů.

Účinný multifunkční nástavec - držadlo
Použití tohoto nástavce společně s ráčnou 
zvyšuje přenos síly!
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