Hamarosan itt a karácsony!
5S szerszámkészlet szerszámoskocsival
Let’s connect.

Takarítson meg akár napi 40 percet!
Mindez könnyen megvalósítható a Weidmüller cserélhető
szerszámbetétes szerszámoskocsijával, amely az 5S és a Lean
elvnek megfelelően készült. A szerszámoskocsi segítségével
a szerszámok és a munkához szükséges anyagok optimálisan
rendezhetők el, hogy Ön bármikor gyorsan és hatékonyan
hozzájuk férhessen. A kocsi egyesíti magában a legjobb
minőséget és az intelligens funkciókat, ezáltal Ön időt és
költséget takaríthat meg.
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Különleges ajánlat – vásároljon 999.999 Ft-ért 5S készletet
szerszámoskocsival együtt
Az 5S szemlélet a maximális hatékonyságot hozza ki a munkahelyből.

Az 5S-készlet áttekintése
Rendelési szám: 2709760000

Szerszámoskocsi

A Weidmüller szerszámoskocsiban mindegyik szerszámnak megvan a
saját, habszivacsból formázott helye, a szerszámok megnevezését és
cikkszámát pedig jól látható címkék jelölik, sőt a QR-kód beolvasásával
online katalógusunkat is elérheti, amelyből további információkat
tudhat meg az adott szerszámról. Használatával könnyen és gyorsan
megtalálja a megfelelő szerszámot, és a nap végén még a rendrakás is
könnyebb lesz, a rend fenntartásáról és megőrzéséről nem is beszélve.

Az univerzális betét 25 tételt
tartalmaz, többek között: KT 8
vágószerszámot, Stripax blankoló
szerszámot és PZ 6 roto L krimpelő
szerszámot
A 16 mm² felületű habbetét 4
blankoló, krimpelő, bevonó és
vágószerszámot, valamint késeket
tartalmaz
A fogóbetét egy imbuszkulcskészletet és 3 fogót tartalmaz

A csavarhúzó-betét több mint 20
terméket tartalmaz

A kocsi mindkét oldala szabványos, perforált lemezből készült, az
opcionálisan választható perforált hátsó falra pedig – akár utólagosan
is – további elemek szerelhetők fel.

A csőkulcskészlet-betét egy
Screwty-készletet, kábeltömítő
szerszámot és egy 35 db-os
csőkulcs-készletet tartalmaz
Az 50 mm²-es betét vágó- és
krimpelőszerszámokat, valamint
körkábel csupaszolókat tartalmaz

A feszítőbetét egy gyűrűs
csavarkulcskészletet és egy 12
darabos csavarkulcs készletet
tartalmaz

Az 5S szemlélet alapján kialakított Weidmüller
szerszámoskocsi a munkahelyi hatékonyságot akár 10%-kal
is növelheti, ami napi 40 perc időmegtakarítást jelent.
Kezdje el a hatékonyság növelését még ma!
Áraink ajánlott végfelhasználói árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Érvényes 2019. November 4 -től 2020. Január 31-ig, illetve a készlet
erejéig.
Szállítási határidő: megrendeléstől számított 4-6 hét.
A képek illusztrációk.
Weidmüller Kereskedelmi Kft.
Gubacsi út 6.
1097 Budapest
T +36 1 382 7700
F +36 1 382 7701
www.weidmueller.hu

A betétek részletes tartalmával
kapcsolatban lásd:
www.weidmueller.hu/5s

A teszterkészlet nem érintkező
mágneses mezős és feszültségtesztereket, valamint digitális
feszültségtesztert tartalmaz
Multiméter-betét

Digitális, felcsatolható mérőeszközbetét

