UUSI
AIKAKAUSI
ALKAA
1

TALVITARJOUKSET

NYT VANHAT VAIHDOSSA !
TARJOUSHINTA + VAIHTOHYVITYS !
1/4” LYHYET HYLSYT
112TMMY • Lyhyet hylsyt -> Erinomaiset ahtaisiin paikkoihin

• Flank Drive® -> 25% enemmän vääntövoimaa kantaa vahingoittamatta
• 12 os. 5 - 15 mm

€140.00
LIST €168.64

1/4” PUOLIPITKÄT HYLSYT
112TMMSY • Puolipitkät hylsyt -> Ideaalit perushylsyiksi
• Flank Drive® -> 25% enemmän vääntövoimaa kantaa vahingoittamatta
• 12 os. 5 - 15 mm

€170.00
LIST €208.54

1/4” PITKÄT HYLSYT
112STMMY • Pitkät hylsyt -> Ratkaisu pinnapultteihin

• Flank Drive® -> 25% enemmän vääntövoimaa kantaa vahingoittamatta

• 12 os. 5 - 15 mm

€190.00
LIST €244.28

1/4” FD-XTRA, LYHYET HYLSYT
• Flank Drive Xtra® -> markkinoiden paras pito
• Jopa 50% enemmän pitoa pyörähtäneissä mutterinkannoissa

€160.00

112YTMMY

• Lyhyet hylsyt -> Erinomaiset ahtaisiin paikkoihin
• Korkealaatuisinta terästä -> Optimaalinen lujuus & Kestoikä
• 12 os. 5 - 15 mm

LIST €191.64

1/4” FD-XTRA, PUOLIPITKÄT HYLSYT
• Flank Drive Xtra® -> markkinoiden paras pito
• Jopa 50% enemmän vääntövoimaa pyörähtäneissä
mutterinkannoissa

112YTMMSY

• Puolipitkät hylsyt -> Mainiot perushylsyiksi
• Korkealaatuisinta terästä -> Optimaalinen lujuus & Kestoikä
• 12 os. 5 - 15 mm

€190.00
LIST €240.48

1/4” FD-XTRA, PITKÄT HYLSYT
112YSTMMY
• Flank Drive Xtra® -> markkinoiden paras pito
• Jopa 50% enemmän vääntövoimaa pyörähtäneissä
mutterinkannoissa

2

€210.00
LIST €281.84

• Pitkät hylsyt -> Ratkaisu pinnapultteihin
• Korkealaatuisinta terästä -> Optimaalinen lujuus & Kestoikä
• 12 os. 5 - 15 mm

1/4” DUAL80® SOFT GRIP
ERIKOISPITKÄ RÄIKKÄ
G

THLL72G
• Erikoispitkä kahva -> pitkä vipuvarsi -> voimaa vaivattomasti
• Dual 80® tekniikka, 72 hampaalla -> 5° liike -> mahdollistaa käytön
ahtaissa paikoissa
• Tiivistetty räikkä -> pysyy voiteluaine sisällä & lika ulkona -> vähäinen
huollon tarve
• Soft grip kahva -> tarjoaa mukavuutta ja hallittavuutta

YLLÄ AHTAISIIN
PAIKKOIHIN !
€75.00
LIST €108.51

*VIHREÄNÄ*

211110YFT-SP

FD-XTRA, TUUMASET LYHYET HYLSYT : 11-os.
3/8” SARJA, KAUPANPÄÄLLE 10-os. 1/4”
SARJA

€192.58
LIST €335.37

OSTA NÄMÄ...

NÄMÄ KAUPANPÄÄLLE!
110YTMY - 1/4” TUUMASET FD-XTRA LYHYET HYLSYT

211YFSY - 3/8” TUUMASET FD-XTRA LYHYET HYLSYT

• Flank Drive Xtra® -> markkinoiden paras pito
•
• Jopa 50% enemmän vääntövoimaa pyörähtäneissä
•
mutterinkannoissa
• Lyhyet hylsyt -> Erinomaiset ahtaisiin paikkoihin
•
• Korkealaatuisinta terästä -> Optimaalinen lujuus & Kestoikä •
•
• 11 os. ¼” - 7/8”

Flank Drive Xtra® -> markkinoiden paras pito
Jopa 50% enemmän vääntövoimaa pyörähtäneissä
mutterinkannoissa
Lyhyet hylsyt -> Erinomaiset ahtaisiin paikkoihin
Korkealaatuisinta terästä -> Optimaalinen lujuus & Kestoikä
10 os. 3/16” - 9/16”

1/4” LYHYET NIVELHYLSYT
106TMUSMA

€179.00
LIST €254.58

• Nivelhylsy -> päästään pultinkantaan ahtaissa paikoissa
• Flank Drive® -> +25% enemmän vääntövoimaa, vahingoittamatta
kantaa
• 6 os. : 8, 10, 12, 13, 14 ja 15 mm.

1/4” LABIILIT JATKEET
106ATMXW
• Wobble-toiminto -> tarjoaa 16° nivellyksen ahtaisiin paikkoihin
• Karhennus varressa -> helpottamaan sormin pyöritystä
• 6 os. : 3, 5, 10, 15, 20 and 28 cm

3

€89.00
LIST €130.10

HOMMA HELPOKSI !

3/8” SYTYTYSTULPPIEN VAIHTOSETTI
MUSTA - PUNAISESSA FOAMISSA
206SPRK01FR
•
•
•
•
•
•
•
•

6 os. Upotettuna foamiin : Tulpparäikkä, Lukkojatke & 4 nivel-tulppahylsyä
Dual 80® 80 hampainen -> 4.5° askelväli -> räikkä toimii ahtaissa väleissä
Nivelvarsi & päästä taivutettu -> sopii ahtaisiin paikkoihin ja toimii veivinä + säästää rystysiä
Jatkossa karhennus -> helpottaa sormin pyöritystä
Lukkiutuva jatke -> tulppahylsy ei jää tulppaan
€349.00
Tulppahylsyssä vaihdettava kumisisus -> tulppa ei jää reiän pohjalle
LIST €509.68
Niveltulppahylsy -> tavoittaa tulpat hankaloista paikoista
4 Tulppahylsyä : 9/16”, 14mm, 5/8” & 13/16”

DT

*TITANIUM-VÄRINEN*

€119.00
LIST €170.99

•
•
•
•
•
•

3/8” DUAL80®
SIVUSUUNNASSA TAITETTAVA RÄIKKÄ
FHD80MPDT

Lukittuu 16 asentoon -> päästään kulman taakse
Kolme yhdessä-räikkä -> kiinteä pää + suora + 360° pyörivä pikaräikkä
Paina/ Vedä pyörimistoiminto -> nopea pultinpyöritys ahtaissa tiloissa
360° pyörivä pikaveivaus -> nopea pultinirroitus
Dual 80® 80 hampainen -> 4.5° askelväli -> räikkä toimii ahtaissa väleissä
Tiivistetty räikkä -> pitää voitelun sisällä ja lian ulkona -> pidempi käyttöikä

3/8” AVOKYLKI-HYLSYT
RUISKUTUSPUTKILLE JNE.
210FRXM

•
•
•
•

Laaja pitopinta -> voima välittyy ilman vaurioita
Keskeinen ja ohut pää -> ei vaadi paljoa tilaa ympärille
Flank Drive® -> +25% enemmän vääntövoimaa, vahingoittamatta kantaa
10 os. 10 - 19 mm

€319.00
LIST €466.92

1/2” KIINTOAVAINPÄÄT
BPICWS
• Sallii momenttiin kiristämisen hankalissa paikoissa
• Käytä voimavartta & jatkoa -> pääsy todella hankaliin paikkoihin
• 14 os. 27 - 50 mm

€145.00
LIST €208.00
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MAHTAVA DIILI!

1/2” LYHYET HYLSYT, SEKÄ LYHYET KONEHYLSYT

€329.00
LIST €482.89

313310MSHAL
NÄMÄ KAUPANPÄÄLLE !

OSTA NÄMÄ...

310IMMYA - 1/2” LYHYET KONEHYLSYT

313TWMYA - 1/2” LYHYET HYLSYT

• Lyhyet hylsyt -> Sopivat ahtaisiin paikkoihin
• Flank Drive® -> +25% lisää vääntövoimaa, vahingoittamatta
kantaa
• 13 os. : 12 - 24 mm

• Konehylsy -> välittää iskuvoiman paremmin
• Lyhyet hylsyt -> Sopivat ahtaisiin paikkoihin
• Flank Drive® -> +25% lisää vääntövoimaa, vahingoittamatta
kantaa
• 10 os. : 10 - 19 mm

1/2” PITKÄT HYLSYT, SEKÄ PITKÄT KONEHYLSYT
OSTA NÄMÄ...

€539.00
LIST €777.89

313310MDEEP

NÄMÄ KAUPANPÄÄLLE !

310SIMMYA - 1/2” PITKÄT KONEHYLSYT

313TSMYA - 1/2” PITKÄT HYLSYT

• Pitkät hylsyt -> esim. pinnapultteihin
• Flank Drive® -> +25% lisää vääntövoimaa, vahingoittamatta
kantaa
• 13 os. 12 - 24 mm

• Konehylsy -> välittää iskuvoiman paremmin
• Pitkät hylsyt -> esim. pinnapultteihin
• Flank Drive® -> +25% lisää vääntövoimaa,
vahingoittamatta kantaa
• 10 os. 10 - 19 mm

NIVELSARJA
103UFTS

€109.00

LIST €151.28

•
•
•
•
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Ristinivelet -> palloniveliä ohuemmat, mahtuvat paremmin
Sisäinen jousi -> hylsy pysyy asennossa
Niveltapit Laser-hitsattu -> tappi ei lähde liikkumaan myöhemminkään
3 os. : 1/4” + 3/8” + 1/2”

SOPUHINTAAN!
1/4” HYLSYSARJA
BLPGSSM1427

€65.00
LIST €79.80

• Hyvä kotikäyttöön tai matkapakkiin
• Laaja valikoima lyhyitä- ja pitkiä hylsyjä
• 27 os. : 22 hylsyä ja 5 vääntötyökalua

ISKU-TORXIT & KONE-KUUSIOKOLOHYLSYT
ITCIDS

€169.00

LIST €250.00

• • Iskeviin mutterikoneisiin
• • Sisältää 16 osaa laatikossa :
◊ 5 Torx® iskukärkeä : T60 - T100
◊ 4 E-Torx® iskukärkeä : E18 - E24
◊ 4 kuusiokolokärkeä: 17, 19, 22 ja 24mm
◊ 1 bitin pidin 1/2”
◊ 1 bitinpidin 3/4”
◊ 1 kiinnitysruuvin avain, 4mm

3/4” KONEHYLSYSARJA
STARD17P34IS

€299.00
LIST €375.00
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• Iskuhylsyt -> välittävät iskun paremmin
• Flank Drive® -> +25% enemmän vääntövoimaa, kantaa
vahingoittamatta
• 17 os. Alueella 25 - 51 mm.

TEHOA ISKUUN !!!
REKYYLITÖN, KAKSIPÄINEN VASARA 900G
HSSD32

€85.00
LIST €107.10

*PUNAINEN*

•
•
•
•
•
•
•

Rekyylitön -> Maksimi
Päässä iso, yhtenäinen terässäiliö hauleille -> Maksimi rekyylittömyys
Komposiittivarsi kahvassa -> Enemmän tehoa &Vähemmän värähtelyä
900gr Snap-on vasara = Vastaa jopa 1.4Kg!
Mikrosolu soft-grip kahva -> Poistaa jälkivärähtelyn
Leveä kaulus kahvan päässä -> Estää lipsumisen
Materiaalit kestävät useimmat korjaamokemikaalit & on kipinöimätön

REKYYLITÖN PALLOPÄÄVASARA 900G
HBBD32 HBBD32O HBBD32G
O

G

*PUNAINEN*

€75.00
LIST €100.51

PÄÄSSÄ ISO, YHTENÄINEN
TERÄSSÄILIÖ HAULEILLE =
MAKSIMI REKYYLITTÖMYYS

JARRUPUTKEN PÄÄNTEKOSARJA
TF5A
•
•
•
•
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Tekee tupla- tai yksinkertaisen kartion messinki- tai alumiiniputkeen 4,75 - 12,7mm.
Tekee sileän liitoksen, 45° kartion ilman murtumia
Sisältää 5 adaptoria, länki, prässirunko
Kätevässä, muotoillussa laatikossa

€55.00
LIST €67.88

ULOSVETOON.
MUUNNELTAVA ULOSVETOSARJA
CJ2004
•
•
•
•
•

Laakereille, ulkokehille, hammasrattaille, puslille, jne.
Voidaan kasata 12 erilaista ulosvetäjää
Kaksi- tai kolmileukaisina, kolme eri jalkasettiä
Kaikki jalat ulko- tai sisäpuolisille otteille
Aina 8 tonnin vetoon asti

€749.00
LIST €1103.89

RUUVIULOSVETO SARJA
CJ2001P

€159.00
LIST €234.86

• Ohjauspyörät, vauhtipyörät, hihnapyörät, kaikki joissa
kierrereijät
• Vetosilta suunniteltu kahdelle tai kolmelle vetoruuville
• Kolme erilaista vetoruuvin kärkeä
• Laaja valikoima millisiä ja tuumasia pultteja
• Muotoiltu säilytyslaatikko

PYÖRÄN LAIPAN ULOSVEDIN
CJ2003A
• Liukuvasara pyöränlaippaan ja takavetoisten laakereiden
ulkokehiin
• Liukuvasara, pyöränlaippa-adapteri, laakerikoukku 3 eri kokoista
ulkokehän vedintä

€399.00
LIST €596.56

PIENI LIUKUVASARASARJA
CJ93B
•
•
•
•

Irroittaa puslat, holkit, laakerit, stefat, pronssiholkit jne...
Kahdet pakkolukittavat sisäpuoliset leuat
Stefan vedin ja yleiskoukkuja
Liukuvasara sopii muihin pieniin Snap-on vetäjiin

€269.00
LIST €391.75
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KAPEAKAULAISET PITKÄNOKKAPIHDIT
PL308CF PL308CFG

G

€129.00
LIST €191.43

*PUNAISENA*

SUOSIKIT !

• 3 pihtiä pehmustetuilla kahvoilla ->
Mukavuus, hyvä tuntuma & voima
• 908CF: Talon Grip™ -> Jopa 57% lisää
vetovoimaa
• 408CF: 35° taivutetut, kompaktit
kärjet -> mahdollistaa pääsyn hankaliin
paikkoihin
• 609CF: Sopii pitelyyn ja kiertämiseen

YHDISTELMÄ- & LETKUKLEMMARIPIHTI
HCP48ACF
•
•
•
•

Tarttuu hyvin letkuklemmariin -> Nopea tarttua ja irroittaa
Todella tehokas ote -> Mukava ja ja pitää vähemmällä voimalla
Kaksi yhdessä -> Letkuklemmaripihti + tavallinen yleispihti
3 asentoinen säätö -> Leveämpi ote isoillekin esineille

VAIN SNAP-ON :ILLA !

€30.00
LIST €37.56

VINOLEUKAINEN LETKUNSULKIJAPIHTI
PHP2A
•
•
•
•

Itsestäänlukittuva -> pitää puristuksen jälkeen tiukasti
Letkunhalkaisija 64 mm. Asti. Vesi-, alipaine-, polttoaine- ym. letkuille
Kulmamalli -> Parempi pääsy hankaliin paikkoihin
Pituus = 36cm

€45.00
LIST €62.22

KAPEAKAULAISET MINIPIHDIT
BDGPL400LMP

€25.00
LIST €31.48
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• Pikkupihdit, pitkällä ja kapealla kaulalla ->
Tarkkaa työtä ahtaissa paikoissa
• Laser-karkaistut leuat -> Tasainen kovuus
• Nikkeli-kromipinnoitus -> Suojaa ruostumiselt
• Palautus lehtijousilla -> Tarjoaa näppäryyttä
tarkassa työssä
• Pehmustetut vinyylikahvat -> Mukavuutta
pitkässä käytössä
• 4 os.: 1x Pitkänokka, 1x ohutkärkinen, 1x 45°
ohutkärkinen & 1x leikkuri

VALOA TARJOLLA !

€95.00
LIST €142.00

LANGATTOMASTI
LADATTAVA, KAKSITOIMINEN VALAISIN
ECARE068U

LANGATTOMASTI LADATTAVA,
KAKSITOIMINEN VALAISINSARJA
ECARE068KTU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vahva magneetti pohjassa ja takana -> Kädet vapaana
270° taittuva runko -> Erittäin joustava kohdistus
Päällystetty runko -> Luistamaton
Himmennettävä -> Säädä tarpeen mukaiseksi
Kaksois-valosauva -> Valoa ympäriinsä
Valitse vapaasti, yksi valo tai tuplavalo
Valo kahdella sivulla kohdevalon kanssa
Ulko- tai sisäpuolen valo 600 lm kumpikin; kohdevalo 350 lm
IP65 Veden- ja pölynsuojaus

+

€145.00
LIST €213.00
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• Qi langaton latausasema -> Lataa kaikki Snap-on®
langattomat lamput
• Qi langaton latausasema -> Lataa kaikki Qi-yhteensopivat
laitteet, myös jotku puhelimet

VÄLTÄ VAURIOITA !
VESILETKUN
IRROITUSKOUKUT

R

O

*PUNAINEN*

G

SGRHT6BR SGRHT6BO SGRHT6BG
•
•
•
•
•

Kiilloitetut ja pyöristetyt kärjet -> Ei vahingoita letkuja tai alumiinia
Mainiot myös saksisokkien poistoon
Soft grip kahvat -> Mukavuutta ja hallittavuutta
Kromatut terät -> Suojaa ruosteelta, helppo puhdistaa
6 osaa

€119.00
LIST €170.99

KOUKKU- JA PIIKKISARJA
SGASA104BR

€59.00
LIST €88.07

• Piirtopuikoiksi, kohdistamiseen, O-renkaisiin, reikien tekoon jne..
• Instinct® Soft grip kahvat -> Mukavuutta, hallittavuutta
• 4 osaa

PITKÄLLE ULOTTUVAT LETKUNIRROITUSPIHDIT
BDGPL300HG

€45.00
LIST €55.92

•
•
•
•
•

Pitkälle ulottuva sulkijapihti
Nikkeli-kromi viimeistely -> suojaa ruosteelta
Lehtijousi-rakenne -> kätevää tarkassa työssä
Pehmustetut kahvat -> Mukavuutta pitkän päälle
3 os. : pienille, keskikokoisille & suurille letkun halkaisijoille

*PUNAISENA*

R

TIIVISTELUSIKAT
SGSR104AR
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€35.00

LIST €47.91

• Pyöristetyt päät/ taivutettu kärki -> Helppoa tiivisteiden- &
O-renkaiden poistoa
• Sopii monenlaisiin letkuihin, tiivisteisiin ja O-renkaisiin
• 4 osaa tarjottimella

NOPEA, VAHVA & HELPPO

*PUNAINEN*

JÄREÄ PAINEILMAVASARA PIKAISTUKALLA

R

€335.00
LIST €394.56

•
•
•
•
•
•
•

PH3050BR

Karkaistu mäntä -> Kovempi isku & Maksimi vaikutus
Korkealaatuinen sylinteri -> Suurempi kestävyys
Pikaistukka terälle -> Nopea & Helppo teränvaihto
Nopeudensäätö liipasimella -> Hyvä hallittavuus
4-asentoinen ilmaventtiili -> Säädä teho mieleiseksesi
Tupla-elastomeeri pehmuste -> Estää värinää -> Vähentää väsymistä
Ilmanpoisto suoraan eteen -> Ohjaa ilman & roskat käyttäjästä poispäin

ILMAVASARAN VETOVASARASETTI
•
•
•
•
•

Muuttaa ilmavasaran iskun vetosuuntaiseksi
Suuttimiin, stefoihin vetoakseleihin, dampereihin, laippihin jne...
Turvallinen, Nopea & Tehokas
Yhden käden käyttö -> Pidä kappaleita toisella kädellä
Sisältää 3/16”, 1/2” and 5/8” adaptorit -> Käytä nykysten ulosvetäjiesi
kanssa

BPPPK

€155.00
LIST €224.00

ILMAVASARAN TERÄSARJA
•
•
•

Viisi suosituinta terää -> kattaa suuren osan tarpeista
PHG51B, PHG55B, PHG61B, PHG57B and PHG70B
5 os. kangaspussissa

PHG1005BK

€175.00
LIST €255.31

ILMAVASARAN PUTKISOKKATUURNAT
•
•
•
•
•

Putki- ja jousisokkiin
Suojaa maalipintaa naarmuilta, ovensaranatappitöissä
Sinkki-kirkaspassivoitu -> Suojaa ruosteelta
Pituus 102mm
4 tuurnaa kangaspussissa

PHG1004RPBK

€149.00

LIST €230.18

ILMAVASARAN 1/2” HYLSYADAPTERI
• Voitaan hakata ja kääntää hylsyä samaan aikaan -> irroittaa
jumittuneet pultit
• ½” hylsyille -> sopii kaikki 1/2” konehylsyt
• 19mm. Mutterikanta varressa -> Käännä kiintoavaimella vasaroinnin
aikana

PH1050

€35.00
LIST €47.91

ILMAVASARAN PALLONIVEL-/
RAIDEPÄÄN IRROITUSHAARUKKA

• 21mm Haarukka
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PHG63B

€69.00
LIST €100.51

PERUSTYÖKALUJA !
PUHDISTUSLASTAT
CSA300AR
•
•
•

*PUNAISENA*

R

Hiiliterästä -> Kovaa, mutta silti kylmäteroitettavissa viilalla
Ruuvimeisseli-kahvalla -> Varma ja mukava ote
3 eri veveyttä ja -pituutta

€69.00
LIST €100.51

300MM. ÖLJYNSUODATINPIHTI 20°
KULMALLA
YA4050B
•
•

€45.00
LIST €51.19

PUHALLUSPISTOOLI KORKEA-VIRTAUS

•

Puree öljynsuodattimiin -> Helppo irroittaminen
Leuat ovat 20° kulmassa kahvasta -> Helpottaa kohteeseen
pääsyä
Leuat aukeaa 57 - 102 mm

R

*PUNAISENA*

AT4190
• Iso Venturi suutin -> Lisää virtausta jopa 100%
• Kätevä nopeaan auton- ja osien kuivaukseen
• Sopii isompien roskien ja lastujen poistoon

€49.00
LIST €70.43

Iso Venturi suutin!

MINI RASVAPRÄSSI
YA4190A
•
•
•
•
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Sopii upotettuihin nippoihin
Paineilmakoneisiin, akkuräikkiin, saranoihin, moottorisahaan,
pientöihin
Painimessa jousiopalautus
89 ml tilavuus irtorasvalle, tai valmiita patruunoita Snap-onilta

€19.00
LIST €22.62

FLANK DRIVE JUNTTURIAVAIMET

KIERRÄ
AUKI !

RXFMS606B

€189.00
LIST €270.55

•
•
•
•

Flank Drive® -> +25%
enemmän vääntövoimaa, kantaa
vahingoittamatta
Laaja pinta -> Voima välittyy mutteria
rikkomatta
Epäkeskeinen silmukan muoto ->
päästään lähemmäs seinämää
6 os. 9 - 19mm ja 21mm

FLANK DRIVE PLUS® ISOT KIINTOLENKIT
SOEXM705

€199.00

•

LIST €306.29

•
•
•

Flank Drive Plus® kiintopäässä -> Uskomattomat 60%
enemmän vääntövoimaa
Flank Drive® lenkkipäässä -> +25% enemmän vääntövoimaa,
vahingoittamatta mutteria
Ideaali täydennys kiintolenkkeihin 19mm:stä ylöspäin
5 os. 20 - 24 mm

TORX® AVAIMET
TAITTUVASSA KAMMASSA

€21.00

AWTEF11K

LIST €31.94

• Suorapäiset -> Maksimi voimanvälitys ruuvinkantaan
• Uusi kolmeen nippuun taittuva malli -> Enemmän avainkokoja,
runkoa suurentamatta
• Kestävä nylon runko -> Mukava -> Enemmän vääntövoimaa
• 11 kokoa T8 - T50

TAITTUVAT PALLOPÄÄ-TORXIT
AWTEFBH11K
•
•
•
•
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Pallopäät -> 15% nivellys mahdollista -> parantaa pääsyä ahtaisiin
paikkoihin
Uusi kolmeen nippuun taittuva malli -> Enemmän avainkokoja, runkoa
suurentamatta
Kestävä nylon runko -> Mukava -> Enemmän vääntövoimaa
11 kokoa T8 - T50

€27.00
LIST €35.22

HELPOTA HOMMIASI !
RUUVIMEISSELI
TELESKOOPPIVARRELLA JA TIMANTTIKÄRJILLÄ
SGDQ16KT
•
•
•
•
•

Timanttipartikkelit purevat ruuvinkantaan -> ehkäisee ruuvauskärjen lipsumista
Magneetti- ja mekaaninen bittilukitus -> kärkien varmistettu pysyvyys
Jousiteleskooppi-varsi -> Helppo käyttää
Pyörivä holkki -> sormilla pyörittämiseen
16 os. : Ruuvimeisselikahva ja kärjet ( PHILLIPS®, Latta & Torx )

€65.00
LIST €86.19

MINI INSTINCT® TORX®
MEISSELISARJA
SGTX40BO

MINI INSTINCT®
RUUVIMEISSELISARJA

O

•
*ORANGE*

•
•
•

Leveä kolmikulmainen muoto -> Enemmän
vääntövoimaa
Soft grip kahvat -> vieläkin enemmän
voimaa
Erikosmuotoilu pyöreällä kaulaosalla ->
sormin pyöritettävä
Kahvaaan merkattu kärjen tyyppi ->
Tarvittava malli löytyy helpommin

*TUMMA TITANIUM- VÄRI*

€40.00

€35.00

LIST €58.47

•

SGDX40BDT

DT

LIST €47.91

4 os. T8, T10, T15 and T20

•

4 os. : 2 x latta ja 2 x PHILLIPS® kärjet

PINTOJA SÄÄSTÄVÄT VERHOILUKOUKUT
ASGP102BR
•
•
•
•

R

Vinyyli suojaus mutkakohdassa -> suojaa ajoneuvon pintoja
Instinct® kahva -> Suuri voima ja huippumukavuus
90° taivutettu -> tarjoaa suuremman vipuvoiman
Kaksi kokoa -> pienelle- ja keskikokoiselle kiinnikkeelle

€55.00
LIST €75.12

* PUNAINEN*

KAASUPOLTIN
*PUNAINEN*

€70.00
LIST €86.19
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•
•
•
•
•
•

Voimakas -> Nopea 1300°C pieni liekki
Tehonsäätö -> 50 - 820 Wattia vastaava
Tuplakipinä-sytytys -> Syttyy aina ensimmäisellä
Monisuuntaliekki -> Toimii ylösalaisin, tuulessa jne..
Yhden käden käyttö -> Maksimi mukautuvuus
Ergonominen, kumitettu kahva -> mielyttävä kädelle

R

TORCH400

HUIPPU HYÖTYSUHDE !
3/8” LYHYT MUTTERIKONE

PT338GM PT338G PT338HV
GM

•
•

•
•
•

*HUOMIOVÄRI*

•

680 Nm -> Loistava kone
päivittäisiin töihin
Kompakti runko -> Ahtaisiin
paikkoihin
Kevyt, lasikuituvahvistettu
nylonrunko -> vähemmän
käyttäjäuupumusta
Jumbovasara -> lisää
kestävyyttä
Nopeuden säätö -> oikea
työskentelynopeus
Kara pysähtyy liipasinta nostettaessa -> estää
mutterien lentelyn
Jatkuva öljykylpy -> jatkaa koneen elinikää
Sisältää suojakuoren

*VIHREÄ*

•

HV

*GUN METAL*

•

G

€349.00
LIST €469.68

/ UNIT

12-os. PUOLIPITKÄ
KONEHYLSYSARJA, KONEPALLO- JA VOIMANIVELELLÄ
OSTA NÄMÄ...

212IMFM2P
€199.00
LIST €317.21

NÄMÄ KAUPANPÄÄLLE!

212IMFMSYA -3/8” PUOLIPITKÄT KONEHYLSYT 12-os.
PFU8A - 3/8” VOIMA-RISTINIVEL

• Tappilukitus hylsylle -> Konehylsy ei irtoa
vahingossa
• Ideaali esim. Ilma-akkuräikkäkäytössä
• Iskuhylsyt -> Välittää iskun tehokkaasti ruuvinkantaan
• Puolipitkät hylsyt -> Loistava pituus perushylsyksi
• Flank Drive® -> +25% enemmän vääntövoimaa, kantaa
vahingoittamatta
• 12 os. 8 - 19 mm
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HYVÄ DIILI !

IPF800B 3/8” KONEPALLONIVEL

• Kääntyy joustavasti -> ei värise
• Iskevän koneen teho välittyy hyvin hylsylle ->
vähäinen tehohäviö
• Loistava iskeviin mutterikoneisiin

