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N 820 Komplekte yra 53 įrankių. Komplekto turinys: lagaminas -1 vnt. universalios replės 180 mm -1 vnt. šoninės žnyplės 160 mm -1 vnt. telefonisto
žnyplės 200 mm -1 vnt. šoninės žnyplės 160 mm - 1 vnt. žirklės kabeliui nupjauti 215 mm - 1 vnt. raktai (10, 13, 14, 17, 19, 22 mm) - 6 vnt. veržlių
raktai (10,13,14,17,19,22 mm) - 6 vnt. terkšlė 1/2 colio -1 vnt. terkšlės prailginimai 250 mm ir 125 mm -2 vnt. T-formos raktas 1/2 colio- 1 vnt. veržlių
raktai torsiniai 1/2 colio (10,11,12,13,14,17,19,22,24) mm -9 vnt. tiesus ir lenktas peiliai kabeliui paruošti -2 vnt. guminiai kilimėliai 130x130 mm - 3 vnt.
guminiai kilimėliai 250x350 mm - 3 vnt. guminiai kilimėliai 500x500 mm - 3 vnt. plastikiniai fiksuojantys gnybtai - 6 vnt. medvilninės pirštinės - 1 pora
guminės 9-to dydžio pirštinės - 1 pora atsuktuvai lygiu galu: 2.8x75 mm 4x100 mm 5.5x125 mm 6.5x150 mm masė: 13 kg N 425 Komplekto turinys:
atsuktuvas lygiu galu: 2.5x75 mm 3.5x100 mm 5.5x125 mm 6.5x150 mm atsuktuvas "su kryžiuku": dydis1 (60 g) dydis2 (95 g) įtampos indikatorius
(60 mm) masė: 0.430 kg N 900 Komplekte yra 26 įrankių. Komplekto turinys: universalios replės 200 mm -1 vnt. šoninės žnyplės 160 mm -1 vnt.
telefonisto žnyplės 200 mm-1 vnt. terkšlė 1/2 colio-1 vnt. terkšlės prailginimai 250 mm-1 vnt. tiesus ir lenktas peiliai kabeliui paruošti -2 vnt. veržlių
raktai torsiniai 1/2 colio (10,11,12,13,14,17,19) mm -7 vnt. veržlių raktai 1/2 colio (10,11,12,13,14,17,19) mm-7 vnt. įtampos indikatorius - 1 vnt.
atsuktuvai lygiu galu: 3.5x100 mm 5.5x125 mm 6.5x150 mm 8.0x175 mm gabaritai: 435x350x100 mm masė: 5 kg N 450 Komplekto turinys:
atsuktuvas lygiu galu: 0.4x2.5x75 mm 0.8x4.0x100 mm 1.0x5.5x125 mm 1.2x6.5x150 mm atsuktuvas "su kryžiuku": dydis1 (60 g) dydis2 (95 g)
įtampos indikatorius 150-250 V (100 mm, 45 g) masė: 0.735 kg

Užsakomi gaminiai:
Kodas

Pavadinimas

IF425

Nr.425 atsuktuvų komplektas su dėklu

IF450

Nr.450 atsuktuvų komplektas

IF820

Nr.820 lagaminas su įrankiais

IF900

Nr.900 įrankių komplektas
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