Flagowe produkty linii Zebra w konkurencyjnej cenie
[OPISY, CENY]
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W tym roku firma Würth świętuje 40. urodziny swojej flagowej linii Zebra, czyli narzędzi
najwyższej jakości. Z tej okazji organizuje cykliczne akcje promocyjne na swoje najlepsze
produkty. Do końca listopada br. trwa ostatnia w tym roku kampania promocyjna, dzięki
której produkty potwierdzone jakością Zebra, zapewniające klientowi gwarancję satysfakcji,
dostępne są w konkurencyjnej, urodzinowo niskiej cenie.
Jakość wykonania narzędzi marki Zebra, ich wytrzymałość i wygodę użytkowania doceniają setki
tysięcy zadowolonych klientów na wszystkich kontynentach, a ich przepiękny design - jury
najbardziej prestiżowych konkursów na świecie, także w Polsce. Pokrętło pyłoszczelne z linii Zebra
otrzymało w 2015 Red Dot Award, a w 2016 zostało finalistą konkursu Dobry Wzór organizowanego
przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.
Przecenione produkty dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz e-sklepie www.wurth.pl.
Poniżej natomiast firma Würth prezentuje wybrane produkty, na które warto zwrócić uwagę i które
powinny znaleźć się w warsztacie każdego profesjonalisty:
Zestaw kluczy nasadowych 1/2" z nasadkami krótkimi i długimi – 35 elementów
Wszechstronny zestaw kluczy nasadowych do prac związanych z montażem urządzeń, maszyn i
pojazdów samochodowych. Jest to produkt Würth Polska z flagowej linii Zebra, czyli narzędzi
najwyższej jakości. Zestaw zawiera nasadki z 12-kątnym profilem POWERDRIVE® - zwiększającym
obciążenia możliwe do przeniesienia przez łeb śruby bez jego deformacji. W skład zestawu wchodzą
nasadki krótkie w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34
mm; nasadki długie w rozmiarach: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm; nasadki do świec
zapłonowych w wersji długiej: 16 i 21 mm. Zestaw zawiera również pokrętło 1/2” z mechanizmem

drobnoząbkowanym 72 zęby z kompletem przedłużek i przegubem Kardana.
Produkt dostępny w sklepach stacjonarnych oraz e-sklepie www.wurth.pl.
Art. nr: 0965 13 35 , Cena: 549 zł

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" z nasadkami krótkimi i długimi – 42 elementy
Zestaw kluczy nasadowych 1/4” w wersji krótkiej i długiej z akcesoriami. Produkt Würth Polska z
flagowej linii Zebra, czyli narzędzi najwyższej jakości. Jest to zestaw kluczy nasadowych do prac
związanych z montażem urządzeń, maszyn, utrzymaniem ruchu, napraw pojazdów samochodowych.
Zestaw zawiera nasadki w wersji krótkiej w rozmiarach: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10;11; 12; 13; 14 mm,
oraz nasadki w wersji długiej w rozmiarach: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm. Zestaw uzupełniony
jest o komplet bitów: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; imbusowych 3, 4, 5, 6 mm; PH 1, 2, 3; płaski
0.8x5.5.
Art. nr: 0965 11 42 , Cena: 299 zł

Wózek narzędziowy ROBUST
Wózek narzędziowy 7 szuflad ROBUST o maksymalnej nośności 600 kg. Jest to wytrzymały system
wózków narzędziowych z dostępnym bogatym wyposażeniem dodatkowym. Produkt Würth Polska,
który charakteryzuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stabilna konstrukcja z blachy stalowej
Maksymalna nośność 600 kg
Prowadnice na łożyskach kulkowych z pełnym wysuwem (obciążenie do 45 kg)
Centralne ryglowanie z zamkiem
Indywidualna blokada każdej szuflady
Zabezpieczenie przed wysuwem 2 szuflad naraz
Ochrona narożników profilami z pianki gumowej
Szuflady (Sz x G x W): 5x 565 x 415 x 72 mm, 2x 565 x 415 x 153 mm
Wymiary zew. z uchwytem (Sz x G x W):

Art. nr: 0962 633 710. Cena: 2499 zł UWAGA! Wózek nie zawiera narzędzi.

Wkrętak łamany z grzechotką, lampą LED i magazynkiem z bitami
Wkrętak Würth z linii Zebra wyposażony w latarkę LED. Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy. 3
ustawienia pokrętła regulacyjnego: łatwa zmiana kierunku podczas pracy, regulowana jedną ręką, 45
zębów, maks. moment obrotowy do 40 Nm. Uchwyt 2-komponentowy zapewnia optymalną
ergonomię pracy. Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym
uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem pistoletowym pochylonym pod kątem 60°. Obszar roboczy
jest zawsze dobrze oświetlony, światło pada bezpośrednio na śrubę. Latarka: 2 jasne diody LED.
Grot: Uchwyt do krótkich bitów z magnesem, matowy chromowany. Końcówka: DIN 3126-D 6.3. W
skład wchodzi: 8 sztuk: 1 wkrętak z uchwytem pistoletowym i latarką LED (pusty). Po jednym bicie
PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; do gniazd sześciokątnych 4 mm; do gniazd sześciokątnych 5 mm; płaski
0,8 x 5,5 mm.
Art. nr: 0613 640 1, Cena: 99 zł

Zestaw kluczy płasko-oczkowych Würth z linii Zebra z przegubem i grzechotką
Strona oczkowa z przegubem. Wykonanie: metryczne. Napęd: strona oczkowa – POWERDRIVE®, 12kątny mechanizm zapadkowy posiada 72 zęby. Maksymalny moment zgodny z normą DIN 899.
Materiał: Stal chromowo-wanadowa. Powierzchnia: polerowana, chromowana. Geometria: strona
prosta odchylona pod kątem 15°, strona oczkowa– przegub 180°, mocna główka zdolna do
przenoszenia wysokiej wartości obciążeń. Zastosowanie: luzowanie połączeń dokonujemy stroną
płaską klucza, odkręcanie stroną oczkową. Uwaga: mamy do czynienia ze specjalnym narzędziem,
którego nie można obciążać większym momentem niż maksymalnym określonym w normie DIN 899.
Dlatego stronę oczkową należy stosować do już poluzowanych śrub i nakrętek. Dostępne 6
rozmiarów: SW 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm.
Art. nr: 0714 253 50, Cena: 249 zł

Zestaw wierteł spiralnych do stali czarnej
Nowy kształt ostrza – szlif krzyżowy 130O znacznie ułatwia nawiercanie bez punktowania. Geometria
ostrza ułatwia postęp wiercenia – wiertła zalecane do zastosowania razem z narzędziami
akumulatorowymi. Wzmocniony rdzeń wiertła - wyższa precyzja wiercenia. Stosowanie do stali, stali
automatowych, stali ulepszanych cieplnie, żeliwa szarego, ciągliwego i sferoidalnego. Praca wiertła
przyśpieszona o 100%. Jest to produkt Würth Polska z flagowej linii Zebra, czyli narzędzi najwyższej

jakości.
Dane techniczne:
1.
2.
3.
4.

Szlif krzyżowy 130O
Zmienny kąt spirali 35O - 40O
Powierzchnia boczna szlifowana, o zredukowanej szerokości fazy (łysinki)
Głębokość wiercenia: do 5-krotnej średnicy wiertła

Art. nr: 0624 000 001. Cena: 149 zł

Würth Polska: Zestaw wierteł do stali szlachetnych
Bardzo precyzyjne wiertła do wiercenia w stalach szlachetnych, kąt wierzchołkowy 130°. Zestaw
zawiera wiertła w rozmiarze: 1 ÷ 10mm, wzrastająco co 0,5mm. Produkt Würth Polska z flagowej
linii Zebra, czyli narzędzi najwyższej jakości.
Cechy szczególne:
1. Specjalne do stali szlachetnych i wolframowo-molibdenowych.
2. Stosowane również do stali stopowych i niestopowych, oraz do żeliw o wytrzymałości ponad
800N/mm2
3. Zwiększona wytrzymałość na ciepło i zachowana twardość wierteł w podwyższonych
temperaturach.
4. Do stali nawęglanych i ulepszanych cieplnie.
Art. nr: 062601, Cena: 299 zł

Źródło:

