
SET 37 BITI PH-PZ-TX 25 MM CU ADAPTOR
MAGNETIC DEWALT PROMOS

Cod produs: DT70731T

Descriere

Set cu capete de insurubare, de impact, de la DEWALT, modelul DT70731T Flextorq cu 37 piese, face parte din
gama accesoriilor sculelor profesionale.

Date tehnice

Date tehnice

Material: otel de scule aliat, tratat termic

Lungime = 25 mm
1 x PH1
3 x PH2
1 x PH3
2 x PZ1
8 x PZ2
3 x PZ3
1 x SL4-6
1 x T20



1 x T25
1 x T25 security

Lungime = 57 mm
2 x PH2
1 x PZ1
5 x PZ2
1 x PZ3
1 x T20
1 x T25

Lungime = 85 mm
1 x PH2
1 x PZ2

1 x Adaptor magnetic din otel brunat
1 x Adaptor magnetic din aluminiu 

Seturi de date

1 x cutie cu 37 piese

Caracteristici

Caracteristici

Set cu capete de insurubare, de impact, de la DEWALT, modelul DT70731T Flextorq cu 37 piese, face parte din
gama accesoriilor sculelor profesionale. 
Concepute pentru utilizare cu masinile de insurubat cu impact, realizate din materile de inalta calitate, ofera si o
solutia completa penru toate nevoile de insurubare si desurubare ale utilizatorului.
Realizati din otel special, face ca bitii din gama FLEXTORQ sa fie mai rezitenti la impact si cu elasticitate si
capacitate de absorbtie a socurilor.
Geometria capetelor reduce stresul din varful bitului, rezultand mai putine situatii de rupere si deterioarare ale
varfului.
De asemenea constructia face ca biturile sa se potriveasca perfect in capul surubului, holzsuburilor, pentru ca
bitul sa nu scape, sa nu alunece din capul surubului, si sa nu se deterioreze / distruge capul surubului sau a
bitului.
Materialul si geomertria cresc durata de viata cu 63% mai mare fata de seria anterioara.
Setul are si doua adaptoare magnetice echipate cu sistemul magentic 10X MAGNETIC.
Pentru bitii cu lungimea de 25 de mm se foloseste adaptorul negru.
Pentru cei de 57 si 85 mm, se foloseste adaptorul din aluminiu.
Vin intr-o cutie, bine organizata si impartita, in care tipurile de biti pot fi asezati cum doreste operatorul, pentru
ai fi la indemana lui.
Cutia se inchide si poate fi depozitata si transportata in orice cutie sau geanta de scule. 

Observatii

Atentie, se vinde la multiplu de 5 metri. Pretul este afisat per metru.




