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36pcs SET
36 darabos átmenős dugókulcs és bit készlet.

A készlet tartalma:
• Reverzibilis racsnis kulcs

• 13 db dugókulcs, vékony falú:  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm

• Fogantyú - adapter

• Összekötő elem – bit adapter

 
• 20 bit:  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



A racsnis kulcs funkciója

Kiváló hozzáférés
A racsnis kulcs tervezése 
a nehezen hozzáférhető he-
lyeken lehetővé teszi a mun-
kavégzést.

Meghúzás/kilazítás 
irányának megváltoz-
tatása
A nyomaték irányának egyszerű 
megváltoztatása.

72 fog 5 fokos tarto-
mánnyal
Ez biztosítja a rendkívül nagy for-
gatónyomatékot a professzionális 
felhasználók számára.

Kiváló hozzáférés
A 15 fokos dőlésszög megkönnyíti 
a hozzáférést a kevésbé hozzáfér-
hető helyeken, és lehetővé teszi 
a nagy karemelő hatás elérését.

15 fok

5 fok

17 mm

(O) (X)

60 mm

Új típusú Klasszikus típusú
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A racsnis kulcs funkciója

Kétoldalú racsnis 
kulcs

Dugókulcsok
13, 14, 15, 16 , 17

A „Go-Thru” átmenős 
kivitel lehetővé teszi 
a sokoldalú felhaszná-
lást a mélyebb mélye-
déseknél.

Nagy torziós ellenálló 
képesség, nagyobb, 
mint a DIN szabvány.

A „Go through” átmeneti furattal ellátott kivitelű  
vékony falú dugókulcsok – átmenős alkalmazásokhoz
• Számos különböző típusú csavarhoz használható, 

beleértve Hex, Torx... lásd a grafikus ábrázolást.

• Mindenekelőtt azonban nagyon hasznos a sérült 
csavarfejekhez.

Alkalmazható az 
összes általánosan 
használt kötéshez.

Dugókulcsok
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Összekötő  
elem  

– bit adapter
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Fogantyú – adapter funkciója

Csavarhúzó
Az összekötő elemmel együtt – bit adapterrel csavarhúzóként hasz-
nálható.

Mágneses kivitelezés
A mágneses bittartó megkönnyíti a bit 
behelyezését.

Hatékony multifunkciós adapter - fogantyú
Az adapter a racsnival való együttes használata 
növeli az erőátvitelt!
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