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Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

74002 Bulk

Goobay 
42-częściowy zestaw wkrętaka z grzechotką
z wyjmowaną rękojeścią na 12 bitów i praktycznym pudełkiem

•  wykonany ze stali chromo-wanadowej (CRV) ze zwiększoną odpornością na 
odkształcenia

•  stabilne końcówki zapewniające bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego i 
szybkie obsadzanie

•  ergonomiczna rękojeść zapewniająca przyjemny, pewny chwyt podczas pracy
•  wyjątkowo odporna na wyślizgiwanie się dzięki gumowej nakładce
•  łatwa wymiana bitów

Zestaw do Twojego następnego projektu.
Niezbędne narzędzia dla majsterkowiczów Essentials dla wszystkich tych, 
którzy przy bitach nie myślą o twardych dyskach, ale o przykręcaniu ich.

Dzięki tym wielofunkcyjnym narzędziom jesteś gotowy do rozpoczęcia kolejnego projektu majsterkowicza. 
Nasze precyzyjne narzędzia umożliwiają błyskawiczne wykonywanie wszystkich prac związanych z wkręcaniem 
i montażem - ergonomicznie i z przyjemnym, stabilnym uchwytem podczas pracy.
Szczypce zaciskowe, testery napięcia itd. są niezawodnymi partnerami przy instalacji kabli.

Wybierz z szerokiej gamy precyzyjnych narzędzi - pojedynczo lub najlepiej jako kompletny zestaw – i zamień 
swoją piwnicę w profesjonalny warsztat.
 
Prawdziwie wszechstronny dla prawdziwie wszechstronnych talentów. 

Prawdziwie 
wszechstronny!
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74007 Retail Blister

74001 Retail Blister

74004 Sleeve

Goobay 
33-częściowy zestaw wkrętaka z grzechotką
zapewnia maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu śrub i pracach montażowych

•  wykonany ze stali chromo-wanadowej (CRV) ze zwiększoną odpornością na 
odkształcenia

•  duża oszczędność czasu przy wkręcaniu dzięki pierścieniowi nastawczemu (w prawo, 
na sztywno, w lewo)

•  stabilne końcówki zapewniające bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego i 
szybkie obsadzanie

•  ergonomiczna rękojeść zapewniająca przyjemny, pewny chwyt podczas pracy
•  łatwa wymiana bitów dzięki zamykanemu pudełku
•  wyjątkowo odporna na wyślizgiwanie się dzięki gumowej nakładce

Goobay 
15-częściowy zestaw wkrętaka z grzechotką
z praktycznym schowkiem na bity bezpośrednio w rękojeści

•  wykonany ze stali chromo-wanadowej (CRV) ze zwiększoną odpornością na 
odkształcenia

•  stabilne końcówki zapewniające bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego i 
szybkie obsadzanie

•  duża oszczędność czasu przy wkręcaniu dzięki pierścieniowi nastawczemu (w prawo, 
na sztywno, w lewo)

•  ergonomiczna rękojeść zapewniająca przyjemny, pewny chwyt podczas pracy
•  zapewnia maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu śrub i pracach 

montażowych
•  łatwa wymiana bitów

Goobay 
14-częściowy zestaw wkrętaka z grzechotką
możliwość pracy w ciemności dzięki wbudowanemu oświetleniu LED

•  wykonany ze stali chromo-wanadowej (CRV) ze zwiększoną odpornością na 
odkształcenia

•  schowek w rękojeści na 12 bitów
•  duża oszczędność czasu przy wkręcaniu dzięki pierścieniowi nastawczemu (w prawo, 

na sztywno, w lewo)
•  stabilne końcówki zapewniające bezpieczne przenoszenie momentu obrotowego i 

szybkie obsadzanie
•  wyjątkowo odporna na wyślizgiwanie się dzięki gumowej nakładce
•  ergonomiczna rękojeść zapewniająca przyjemny, pewny chwyt podczas pracy



Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Podobne do zdjęć produktu i opakowania. Z zastrzeżeniem zmian i omyłek. Strona 3

www.wentronic.com

74000 Retail Blister

73999 Bulk

77045 Retail Blister

Goobay 
13-częściowy zestaw wkrętaka z grzechotką
łatwa zamiana chwytu prostego na pistoletowy

•  zapewnia maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu śrub i pracach 
montażowych

•  duża oszczędność czasu przy wkręcaniu dzięki pierścieniowi nastawczemu  
(w prawo, na sztywno, w lewo)

•  stabilne końcówki zapewniające bezpieczne przenoszenie momentu  
obrotowego i szybkie obsadzanie

•  obracana rękojeść pozwalająca na łatwe dotarcie do niedostępnych miejsc
•  wykonany ze stali chromo-wanadowej (CRV) ze zwiększoną odpornością na 

odkształcenia
•  wyjątkowo odporna na wyślizgiwanie się dzięki gumowej nakładce
•  ergonomiczna rękojeść zapewniająca przyjemny, pewny chwyt podczas pracy

Goobay 
8-częściowy zestaw wkrętaków
do wszystkich popularnych prac montażowych i związanych z wkręcaniem śrub

•  wykonany ze stali chromo-wanadowej (CRV) ze zwiększoną odpornością na 
odkształcenia

•  końcówki magnetyczne zapewniające bezpieczne przenoszenie momentu  
obrotowego i szybkie obsadzanie

•  ergonomiczne rękojeści zapewniające przyjemny, pewny chwyt podczas pracy
•  gumowa nakładka zabezpiecza przed poślizgiem

Fixpoint 
Zestaw bitów, 100-częściowy
z wysokiej jakości stali narzędziowej

•  zawartość:
•  1 magnetyczny uchwyt do bitów; 4 adaptery; 3 bity krzyżakowe (0-1-3);  

5 bitów krzyżakowych (2);
•  3 bity Pozidriv (0-1-3); 5 bitów Pozidriv (2); 4 bity czworokątne (0-1-2-3);  

3 bity TORQ (6-8-10);
•  9 bitów płaskich (3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8); 4 bity typu Spanner (4-6-8-10);
•  9 bitów z profilem klinowym (T8-10-15-20-25-27-30-40-45);  

9 bitów z profilem klinowym + otwór (T8-10-15-20-25-27-30-35-40);
•  4 bity TriWing (1-2-3-4); 3 bity klamrowe 1-2-3);  

9 bitów imbusowych (1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8)
•  10 bitów imbusowych (1/16;5/64;3/32;7/64;1/8;9/64;5/32;3/16;7/32;1/4);  

3 bity wielozębne (M5-M6-M8); 6 bitów sześciokątnych (2-2,5-3-4-5-6);  
6 bitów sześciokątnych (5/32;9/64;1/8;7/64;1/8;7/64;3/32;5/64)
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11790 Retail Blister

77005 Retail Blister

77093 Retail Box

Fixpoint 
Do zaciskania zaizolowanych końcówek kablowych
blokada wymuszona do odpowiedzialnego zaciskania i automatyczne odblokowanie

•  0,5 mm² – 1,5 mm² (kolor czerwony), 1,5 mm² – 2,5 mm² (kolor niebieski),  
4 mm² – 6 mm² (kolor żółty)

•  mechanizm zapadkowy zapewniający równomierny docisk
•  blokada wymuszona (z możliwością odblokowania) zapewniająca stałą,  

wysoką jakość zaciskania
•  wersja metalowa

Fixpoint 
Uniwersalny zestaw do precyzyjnych prac mechanicznych, 
25-częściowy
z otwieranym pudełkiem

•  zawartość:
•  6 mikrowkrętaków
•  1 Szczypce do cięcia ukośnego Mini
•  1 Szczypce do miniaturowych końcówek do nosa
•  1 Adapter bitów 75 mm
•  10 bitów (PH1;PH2;PZ1;PZ2;5;6;T10;T15;T20; 1 adapter)
•  4 nakładki do klucza nasadowego (5;6;8;10 mm); 1 pinceta

Fixpoint 
Precyzyjne szczypce do cięcia drutu 125 mm
szczypce tnące zagięte i płaskie

•  do cięcia drutu, przeznaczone do drobnych prac i cięcia płytek obwodów 
drukowanych
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77010 Retail Box

77008 Bulk

77109 Retail Blister

77106 Retail Blister

Goobay 
Profesjonalny nóż uniwersalny
z 18 mm wyłamywanymi ostrzami; 170 mm x 40 mm

•  wersja z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z ergonomiczną rękojeścią gumową
•  z kompletną metalową prowadnicą ostrza
•  blokada ostrza za pomocą kółka blokującego ON/OFF
•  zestaw zawiera 3 ostrza, z tego 2 w uchwycie (18 mm)
•  ostrza wymienne: 77108 WZ M 18

Goobay 
Kostka elektryczna 10 sztuk, przezroczysta
10 mm²; 10 A

•  rząd 12 szt. z podwójnym zaciskiem śrubowym

Goobay 
Nóż precyzyjny
skalpel z ostrzem wymiennym; 150 mm

•  wersja aluminiowa z radełkowaną rękojeścią zapewniającą bezpieczne i mocne 
prowadzenie noża

•  niezastąpiona pomoc do wszystkich prac związanych z cięciem w zastosowaniach 
profesjonalnych i hobbystycznych

•  2 ostrza wymienne w zestawie

Fixpoint 
Próbnik napięcia 190 mm
1-fazowy próbnik napięcia do 200–250 V

•  nadaje się do śrub z rowkiem prostym; szerokość końcówki: 3,5 mm
•  z izolowaną rękojeścią (3,5 mm x 190 mm)


