
www.retech.com

36pcs SET
36ks sada drážkových nástrčných hlavíc a bitov.

Obsah sady:
• Reverzibilný ráčnový kľúč

• 13 priechodných nástrčných hlavíc s tenkou stenou 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm

• Držadlo - nástavec

• Spojovací segment - nástavec na bity

 
• 20 bitov:  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



Funkcia ráčnového kľúča

Výborný prístup
Design tohto ráčno-
vého kľúča umožňuje 
prácu v neprístupných 
miestach.

Zmena smeru uťaho-
vania/povoľovania
Jednoduchá zmena smeru 
momentu.

72 zubov s 5-stupňo-
vým rozsahom
Poskytuje extrémne vysoký 
točiaci moment pre profesio-
nálnych užívateľov.

Výborný prístup
Odklon v uhle 15° uľahčuje 
prístup do menej dostupných 
miest a umožňuje dosiahnuť  
veľký pákový efekt.

15 stupňov

5 stupňov

17 mm

(O) (X)

60 mm

Nový typ Klasický typ
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Funkcia ráčnového kľúča

Obojstranný  
ráčnový kľúč

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

Go-Thru priechodné 
vyhotovenie umož-
ňuje mnohostranné 
využitie v hlbších 
vybraniach.

Vysoká torzná odol-
nosť, vyššia než 
štandardy DIN.

Drážkové nástrčné kľúče s tenkou stenou a s funkciou 
Go through - pre priechodné aplikácie
• Použiteľný na veľké množstvo rôznych skrutiek 

vrátane typov Hex, Torx... viď grafické znázornenie.

• Predovšetkým je však výborne použiteľný na po-
škodené hlavy skrutiek.

Použiteľný pre 
všetky bežne pou-
žívané spoje.

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

Spojovací  
segment  

- nástavec na bity
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Funkcia nástavca – držiak

Skrutkovač
Spoločne so spojovacím segmentom - nástavcom na bity 
funguje ako skrutkovač.

Magnetické vyhotovenie
Magnetický držiak bitov uľahčuje 
vloženie bitov.

Účinný multifunkčný nástavec – držadlo
Použitie tohto nástavca spoločne s ráčnou 
zvyšuje prenos sily!
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