WY SO K O WY DAJ NE

LAMPY ROBOCZE
większa wytrzymałość • większa moc • więszka wydajność

• Gniazdo bryzgoszczelne z samozamykającą się klapką.
• Kabel RN jest bardzo wytrzymały, odporny na działanie oleju i nadaje się szczególnie
do zastosowań profesjonalnych
• Wymiary: 11,50 x 32,5 x 32,5 cm
• Ciężar: 4,14 kg

Optymalne oświetlenie dzięki
super jasnym diodom LED OSRAM.
Optymalna stabilność dzięki gumowej
ochronie krawędzi.
• Gniazdo bryzgoszczelne z samozamykającą się klapką.
• Kabel RN jest bardzo wytrzymały, odporny na działanie oleju i nadaje się szczególnie
do zastosowań profesjonalnych
• Wymiary:11,5 x 32,5 x 32 cm
• Ciężar: 3,79 kg

Funkcja bezstopniowego ściemniania
w zakresie od 10 % do 100 %, która
zapewnia wyjątkowo długi czas
świecenia. Solidna obudowa
z tworzywa sztucznego.
• Zawsze jasne światło robocze dostępne również tam, gdzie nie ma możliwości
podłączenia do sieci elektrycznej.
• Wbudowany akumulator Li-Ion 11,1 V/5,4 Ah z funkcją power bank i wskaźnikiem
naładowania.
• W zestawie zasilacz sieciowy 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
• Wymiary: 6,5 x 27,8 x 27,8 cm
• Ciężar: 2,01 kg

Rozkładany pałąk mocujący
do ustawienia lub zamocowania
na statywach brennenstuhl.

W ó zek n arz ęd z io wy
7 szuflad, 263 elementy
Wszystkie potrzebne narzędzia zawsze pod ręką
7 solidnych, ale lekko zamykających się szuflad.
Duża powierzchnia odkładcza na górze wózka.
Wykrojone przegródki do przechowywania elementów.
Każdy klucz czy wkrętak posiada własną przegródkę i miejsce,
dzięki temu masz go zawsze pod ręką.
2 koła skrętne z funkcją blokady i dwa jezdne.
Wygodne uchwyty ułatwiające transport.

Standardowe wyposażenie:
• Klucze nasadowe 13 szt. 4”-14”
• Grzechotka 1/4”
• Łącznik uniwersalny 1/4"
• Przedłużka 2 szt. 2” + 4”
• Adapter 1/4"
• Wkrętak 1/4"
• Szczypce
• Obcinaki boczne
• Kombinerki
• Klucze imbusowe: 2x100, 2,5x100,
3x100, 4x150, 5x150, 6x150
• Wkrętaki 6 szt.: PH2x38, PHOx75,
PH1x100, PH2x100, PH2x150, PH3x200
• Szczypce 4 szt.: 2 szt. wewnętrzne,
2 szt. zewnętrzne
• Wkrętaki izolowane 6 szt.: (-) 3x75,
4x100, 5,5x125, (+) PH0x75, PH1x100,
PH2x100
• Wkrętaki precyzyjne 7 szt.: PH0, PH00,
PH000, 2x50, 2,5x50, 3x50
• Klucze gwiazdkowe: T40, T30, T27, T25,
T20, T15, T10
• Klucze płasko-oczkowe 12 szt.
• Klucze nasadowe 17 szt. 10”-32”
• Grzechotka 1/2"
• Łącznik uniwersalny 1/2"
• Przedłużka 2 szt. 5” + 10”
• Adapter 3w1
• Zestaw konektorów 160 szt. 200mm
• Wkrętaki krzyżakowe 6 szt.: 3x75, 4x100,
5x100, 6x38,
6x150, 8x200
• Młotek 500g
• Młotek z tworzywa 35mm

Dane techniczne:
Wymiary wózka:
780 x 460 x 970 mm
Ilość szuflad: 7 szt.
Wysokość szuflad:
58 / 128 / 195 mm
Ilość elementów: 263
Max. udźwig: 450 kg
Waga: 66 / 68 kg

Warunki promocji
Oferta Promocyjna Jesień 2021 jest ważna do 31.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Wszystkie ceny w Ofercie Promocyjnej Jesień 2021 podawane są
w wartościach netto. Wszystkie dane, łącznie z warunkami serwisu i gwarancji dotyczące asortymentu wyrobów podlegają zmianie bez uprzedzenia. Zaoferowana
cena jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. Podana cena jest wyłącznie ceną orientacyjną i może ulec
zmianie w razie zaistnienia takich okoliczności, jak zmiana stawki VAT lub zmiana kursu EURO. Ceny zawierają opłatę recyklingową zgodnie z ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 29 lipca 2005 r. Zdjęcia nie są wiążące. Bez odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.
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