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19pcs Bit Set
Profesionální sada bitů a hlavic s mikro ráčnou.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

19pcs Bit Set A145 Plastový Box Sada A145

Vlastnosti: Výhody:
• Revoluční mikro ráčna s inovativním 

prodlužovacím adaptérem
• Bity a hlavice z kvalitní chrom-vanadové 

oceli
• Robustní odolné plastové pouzdro 

z ABS
• Pěnový ergonomický organizér z EVA 

pěny

• Dlouhá životnost a spolehlivost
• Všestranné použití

Aplikace:

RETECH 19pcs Bit Set je originální sada bitů a nástrčných hlavic pro drobné opravy ve velmi širokém 
spektru hobby i profi použití. Všechny nástroje jsou vyrobeny z velmi odolné chrom-vanad oceli, která 
je garantem vysoké mechanické odolnosti a dlouhé životnosti. RETECH 19pcs Bit Set obsahuje re-
voluční mikro ráčnu se 120 zuby s extrémně nízkým krokem pouze 3°, s integrovaným magnetickým 
držákem bitů a přepínací páčkou pravý/levý chod.

Sada dále obsahuje inovativní rychloupínací prodlužovací adaptér 1/4“ - 2v1, na který se dá nasadit 
jak bit, tak i nástrčná hlavice.

Pouzdro sady je vybaveno z tuhého a houževnatého ABS plastu odolného nízkým i vysokým teplo-
tám. Vnitřní organizér bitů a hlavic je vyroben z ergonomické EVA pěny umožňující vyklopení nástrojů 
i v případě úchopu jednotlivých bitů širokými prsty.
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Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Obsah balení:

Mikro ráčna 1/4“

Rychloupínací prodlužovací adaptér 1/4“ - 2v1

Nástrčná hlavice: 6, 8, 10, 13mm

Adaptér 1/4“ pro nástrčné hlavice 

PZ  - 1/4“x25mm  #1, #2

HW  - 1/4“x25mm 3, 4, 5mm 

SL - 1/4“x25mm 4, 5,5mm

TX  - 1/4“x25mm T-10, T-15, T-20, T-25, T-30

Skladování:

Skladujte při teplotě mezi 0 °C až 40 °C.


