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HIER DRAAI JE VAN DOOR !!
…het nieuwe kwb schroevendraaierassortiment voor iedereen.
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PH PZ SLOT T HEX
SOCKET

SPANNER

MUST HAVE

• CV-staal

• 3 componentenheft voor een optimale 

krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken

• steel van CV-staal

• met gebruineerde precisiekop

• Spanningzoeker VDE, VDE/GS-gekeurd

• Een snel herkenbaar kleurcodesysteem

• Schroevendraaierhouder gemaakt van kunststof

DE VOORDELEN VAN kwb SCHROEVENDRAAIERS

U VINDT MAKKELIJK EN SNEL DE JUISTE SCHROEFVORM

Gewoon de clip met 2 schroeven in 
de gereedschapswand schroeven …

… daarna de tangen  
 ophangen – en 
 altijd de juiste tang 
 binnen handbereik  
 hebben!

VERPAKKINGSCLIP BRUIKBAAR ALS PRAKTISCHE GEREEDSCHAPSHOUDER
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geprüfte
Sicherheit

Werkplaatschroevendraaier 
CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tij-
dens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebruineerde preci-
siekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. 
Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats de kunststof clip wordt 
gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

VDE-schroevendraaier
VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht 
en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met gebruineerde pre-
cisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm 
aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip 
wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Carburateur-
schroevendraaier
CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tij-
dens het werken, mat verchroomd, met gebruineerde precisiekop. Een snel her-
kenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige 
schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op 
de gereedschapswand geschroefd.

Spanningzoeker
VDE/GS-gekeurd, 150-250 volt, met optische weergave, met clip, geïsoleerde 
top, geïsoleerde steel, om te controleren of spanning aanwezig is

PROGRAMMAOVERZICHT SCHROEVENDRAAIERS

PROFESSIONAL xxxxx PROFESSIONAL xxxxx

PROFESSIONAL xxxxx PROFESSIONAL xxxxx

Schroevendraaier 
met T-greep 
Met bevestiging voor de gereedschapswand: gewoon de verkoopclip aan de bei-
de gaten van de gereedschapswand vastschroeven. CV-staal, 2 componenten-
heft voor een hoge krachtoverdracht en veel grip tijdens het werken, verchroomd, 
korte en lange steel, voor aanzienlijk krachtiger schroeven dan met conventione-
le schroevendraaiers. Kleurcodesysteem op de verpakking voor een snelle inde-
ling volgens de diverse toepassingsgebieden.

PROFESSIONELE 
precisieschroevendraaier
CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtoverdracht 
en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, steel van CV-staal, mat 
verchroomd, met gebruineerde precisiekop, in kunststof cassette

PROFESSIONAL xxxxx PROFESSIONAL xxxxx
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Markering
Het symbool op de greep markeert de 
kopvorm en -grootte.

Ophanggat
Om de schroevendraaiers plaatsbespa-
rend en ordelijk op te hangen in de werk-
plaats.

Heft
3 componentenheft voor een optimale 
krachtoverdracht en veel grip tijdens het 
werken.

Kleurcodesysteem
Een snel herkenbaar kleurcodesysteem 
duidt de kopvorm direct aan.

Isolatie
Alle geïsoleerde schroevendraaiers zijn 
VDE/GS-gekeurd en voldoen aan de 
norm IEC 60900:2004

Steel
Chroom-vanadiumstaal (CV), mat ver-
chroomd, met gebruineerde precisiekop

TECHNISCHE BASIS
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Design
Met de komvormige draaikop kan men 
zeer precies draaien, bijv. voor werk-
zaamheden in fijne mechaniek.

Kleurcodesysteem
Een snel herkenbaar kleurcodesysteem 
duidt de kopvorm direct aan.

Heft
3 componentenheft voor een optimale 
krachtoverdracht en veel grip tijdens het 
werken.

Markering
Op de greep zijn de schroevendraaiers 
gemarkeerd met een symbool voor de 
kopvorm en -grootte.

Steel
Chroom-vanadiumstaal (CV), mat ver-
chroomd, met gebruineerde precisiekop

TECHNISCHE BASIS
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CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebrui-
neerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de ge-
wenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werk-
plaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand 
geschroefd.

werkplaatschroevendraaier

Art.-nr. K x L p w EAN

m Kruisgleuf / Phillips

662200 PH0 x 60 mm p 2 4":DC=EJ#TPPNNO"

662201 PH1 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TPPNOV"

662202 PH2 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TPPNPS"

662203 PH3 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#TPPNQP"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebrui-
neerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de ge-
wenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werk-
plaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand 
geschroefd.

werkplaatschroevendraaier

Art.-nr. K x L p w EAN

o Pozidriv

663200 PZ0 x 60 mm p 2 4":DC=EJ#TQPNNN"

663201 PZ1 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TQPNOU"

663202 PZ2 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TQPNPR"

663203 PZ3 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#TQPNQO"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebrui-
neerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de ge-
wenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werk-
plaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand 
geschroefd.

werkplaatschroevendraaier

Art.-nr. K x L p w EAN

k Platte kop

661235 3.5 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TOPQSR"

661240 4.0 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TOPRNV"

661255 5.5 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TOPSSP"

661265 6.5 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#TOPTSO"

661280 8.0 x 175 mm p 2 4":DC=EJ#TOPVNR"

661299 10.0 x 200 mm p 2 4":DC=EJ#TOPWWT"

PROFESSIONAL xxxxx

kwb schroevendraaiers
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Schroevendraaiers

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebrui-
neerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de ge-
wenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werk-
plaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand 
geschroefd.

werkplaatschroevendraaier

Art.-nr. K x L p w EAN

r T

669210 T10 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TWPONQ"

669215 T15 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TWPOSV"

669220 T20 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TWPPNP"

669225 T25 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TWPPSU"

669230 T30 x 115 mm p 2 4":DC=EJ#TWPQNO"

669240 T40 x 130 mm p 2 4":DC=EJ#TWPRNN"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebrui-
neerde precisiekop.  Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de ge-
wenste kopvorm aan.

Schroevendraaierset, 5-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

665205

mPH1 80 mm
PH2 100 mm

k3.5 x 75 mm
5.5 x 100 mm
6.5 x 125 mm

p 2 4":DC=EJ#TSPNSQ"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebrui-
neerde precisiekop.  Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de ge-
wenste kopvorm aan.

Schroevendraaierset, 6-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

665216 r T10, T15, T20, T25, T27, T30 p 2 4":DC=EJ#TSPOTW"

PROFESSIONAL xxxxx



8

PZ SLOTPH

PH

PZ

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebrui-
neerde precisiekop.  Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de ge-
wenste kopvorm aan.

Schroevendraaierset, 7-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

665207

mPH1 80 mm
PH2 100 mm
oPZ1 80 mm
PZ2 100 mm

k5.5 x 100 mm
6.5 x 125 mm

1 Spannungsprüfer

p 2 4":DC=EJ#TSPNUU"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, mat verchroomd, met gebruineerde precisiekop. 
Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. 
Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof 
clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

carburateurschroevendraaier

Art.-nr. K x L p w EAN

m Kruisgleuf / Phillips

662401 PH1 x 25 mm p 2 4":DC=EJ#TPRNOP"

662402 PH2 x 25 mm p 2 4":DC=EJ#TPRNPW"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, mat verchroomd, met gebruineerde precisiekop. 
Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. 
Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof 
clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

carburateurschroevendraaier

Art.-nr. K x L p w EAN

o Pozidriv

663401 PZ1 x 25 mm p 2 4":DC=EJ#TQRNOO"

663402 PZ2 x 25 mm p 2 4":DC=EJ#TQRNPV"

PROFESSIONAL xxxxx

kwb schroevendraaiers
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Schroevendraaiers

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, mat verchroomd, met gebruineerde precisiekop. 
Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. 
Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof 
clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

carburateurschroevendraaier

Art.-nr. K x L p w EAN

k Platte kop

661455 5.5 x 38 mm p 2 4":DC=EJ#TORSST"

661465 6.5 x 38 mm p 2 4":DC=EJ#TORTSS"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken, mat verchroomd, met gebruineerde precisiekop. 
Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. 
Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof 
clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

schroevendraaier voor elektriciens

Art.-nr. K x L p w EAN

k Platte kop

661530 3.0 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TOSQNN"

661540 4.0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#TOSRNW"

661555 5.5 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#TOSSSQ"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het 
werken, mat verchroomd, met gebruineerde precisiekop, met blad voor spijkers met een 
schachtdiameter tot 2,5 mm. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft de gewenste 
kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de werkplaats: de kunststof clip 
wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Spijkerklauw

Art.-nr. K x N p w EAN

664620 6.0 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TRTPNS"

PROFESSIONAL xxxxx
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HEX

magnetic

160 MM

MUST HAVE

CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel grip tijdens het 
werken, mat verchroomd, met gebruineerde precisiekop, om in het hout openingen te 
prikken voor een gemakkelijkere centrering van de schroeven. Een snel herkenbaar kleur-
codesysteem geeft de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor 
de werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand geschroefd.

Priem

Art.-nr. K x N p w EAN

664610 6.0 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TRTONT"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, flexibele steel, 3 componentenheft voor een optimale krachto-
verdracht en veel grip tijdens het werken, maakt het mogelijk om te 
schroeven op moeilijk bereikbare plekken. Met handige schroevendraaier-
houder voor de werkplaats de kunststof clip wordt gewoon op de gereed-
schapswand geschroefd.

Schroevendraaier met flexibele steel

Art.-nr. Houder Lengte p w EAN

664630 1/4" 160 mm p 2 4":DC=EJ#TRTQNR"

PROFESSIONAL xxxxx

kwb schroevendraaiers

Gewoon de clip met 2 schroeven in 
de gereedschapswand schroeven …

… daarna de tangen  
 ophangen – en 
 altijd de juiste tang 
 binnen handbereik  
 hebben!

VERPAKKINGSCLIP BRUIKBAAR ALS PRAKTISCHE GEREEDSCHAPSHOUDER
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VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachto-
verdracht en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met 
gebruineerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft 
de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de 
werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand ge-
schroefd.

VDE-schroevendraaier, geïsoleerd

Art.-nr. K x L p w EAN

m Kruisgleuf / Phillips

662300 PH0 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TPQNNV"

662301 PH1 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TPQNOS"

662302 PH2 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TPQNPP"

PROFESSIONAL xxxxx

VDE-schroevendraaiers

VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachto-
verdracht en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met 
gebruineerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft 
de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de 
werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand ge-
schroefd.

VDE-schroevendraaier, geïsoleerd

Art.-nr. K x L p w EAN

o Pozidriv

663300 PZ0 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TQQNNU"

663301 PZ1 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TQQNOR"

663302 PZ2 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TQQNPO"

PROFESSIONAL xxxxx

VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachto-
verdracht en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met 
gebruineerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft 
de gewenste kopvorm aan. Met handige schroevendraaierhouder voor de 
werkplaats: de kunststof clip wordt gewoon op de gereedschapswand ge-
schroefd.

VDE-schroevendraaier, geïsoleerd

Art.-nr. K x L p w EAN

k Platte kop

661325 2.5 x 80 mm p 2 4":DC=EJ#TOQPSP"

661330 3.0 x 75 mm p 2 4":DC=EJ#TOQQNT"

661336 3.5 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TOQQTV"

661340 4.0 x 100 mm p 2 4":DC=EJ#TOQRNS"

661355 5.5 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#TOQSSW"

661365 6.5 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#TOQTSV"

PROFESSIONAL xxxxx
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kwb schroevendraaiers

VDE-gekeurd, CV-staal, 3 componentenheft voor een optimale krachto-
verdracht en veel grip tijdens het werken, steel compleet geïsoleerd, met 
gebruineerde precisiekop. Een snel herkenbaar kleurcodesysteem geeft 
de gewenste kopvorm aan.

VDE-schroevendraaierset, geïsoleerd, 7-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

665307

mPH1 80 mm
PH2 100 mm

k2.5 x 80 mm
4.0 x 100 mm
5.5 x 125 mm
6.5 x 150 mm

1 Spannungsprüfer

p 2 4":DC=EJ#TSQNUR"

PROFESSIONAL xxxxx

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties gelden strenge voor-
schriften voor arbeidsveiligheid zoals de Duitse norm DIN VDE 0105 of 
de internationale normen EN 50110 en IEC 60364. Kwb-gereedschap-
pen die de speciale markering  dragen, zijn goedgekeurd voor 
werkzaamheden tot 1.000 VAC.

VDE-isolatie: veilig werken aan
installaties onder spanning

kwb-Info

INFO !
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Made in Germany

Made in Germany

geprüfte
Sicherheit

geprüfte
Sicherheit

TÜV Rheinland
geprüfte
Sicherheit

®

ZERTIFIZIERT

VDE/GS-gekeurd, 150-250 volt, met optische weergave, met clip, geïsoleerde top, geïso-
leerde steel, om te controleren of spanning aanwezig is

Spanningzoeker VDE

Art.-nr. K x N p w EAN

142900 3,5 x 100 mm p 2 4":DC=EE#RPWNNO"
142911 3,5 x 100 mm 10 4":DC=EE#RPWOOU"

143000 3,0 x 70 mm p 2 4":DC=EE#RQNNNU"

143011 3,0 x 70 mm 20 4":DC=EE#RQNOOQ"

HIGH QUALITY xxxx

Spanningzoekers

Art.-nr. K x N p w EAN

142992 3,5 x 100 mm 100 4":DC=EE#RPWWPT"

143092 3,0 x 70 mm 150 4":DC=EE#RQNWPP"

VDE/GS-gekeurd, 125-250 volt, met handbescherming rondom en goed leesbare weer-
gave, om te controleren of spanning aanwezig is

Spanningzoeker VDE

Art.-nr. K x N p w EAN

143100 3,0 x 150 mm p 2 4":DC=EE#RQONNR"
143200 3,5 x 190 mm p 2 4":DC=EE#RQPNNO"

HIGH QUALITY xxxx

TÜV/GS-gekeurd, 2-polige spanningzoeker met 7 ledindicatoren voor de polariteit, om te 
meten of spanning aanwezig is en voor continuïteitstesten, professionele metingen van 
gelijk- en wisselspanningen met indicatieniveaus van 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 220 V, 
400 V, voeding met of zonder batterij, meetkabel 83 cm lang, meetpuntlengte 20 mm, 
stof- en waterdichte kast IP 54, voor binnen- en buitengebruik, CAT III max. 400 V, voldoet 
aan IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411)

2-polige spanningzoeker

Art.-nr. Inhoud p w EAN

142400 2-polige spanningzoeker
incl. 2 x 1,5V-microbatterijen LR44 p 2 4":DC=EE#RPRNNT"

PROFESSIONAL xxxxx
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kwb schroevendraaiers

24 volt, lengte 120 mm, met 10 mm naaldpunt en opgeschroefde beschermkap, 85 cm 
kabel met krokodilklem

Autolamptester

Art.-nr. Inhoud p w EAN

142600 Autolamptester, 24 volt p 2 4":DC=EE#RPTNNN"

HIGH QUALITY xxxx
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Met bevestiging voor de gereedschapswand: gewoon de verkoopclip aan 
de beide gaten van de gereedschapswand vastschroeven. CV-staal, 2 
componentenheft voor een hoge krachtoverdracht en veel grip tijdens het 
werken, verchroomd, korte en lange steel, voor aanzienlijk krachtiger 
schroeven dan met conventionele schroevendraaiers. Kleurcodesysteem 
op de verpakking voor een snelle indeling volgens de diverse toepassings-
gebieden.

Schroevendraaier met T-greep

Art.-nr. M K x L p w EAN

v Moer

689510 95 mm SW10 7,0 x 230 mm p 2 4":DC=EJ#VWSONV"

689513 95 mm SW13 8,0 x 230 mm p 2 4":DC=EJ#VWSOQW"

689517 95 mm SW17 8,0 x 230 mm p 2 4":DC=EJ#VWSOUU"

689508 95 mm SW8 7,0 x 230 mm p 2 4":DC=EJ#VWSNVS"

PROFESSIONAL xxxxx

Schroevendraaier met T-greeps

Met bevestiging voor de gereedschapswand: gewoon de verkoopclip aan 
de beide gaten van de gereedschapswand vastschroeven. CV-staal, 2 
componentenheft voor een hoge krachtoverdracht en veel grip tijdens het 
werken, verchroomd, korte en lange steel, voor aanzienlijk krachtiger 
schroeven dan met conventionele schroevendraaiers. Kleurcodesysteem 
op de verpakking voor een snelle indeling volgens de diverse toepassings-
gebieden.

Schroevendraaier met T-greep

Art.-nr. M K x L p w EAN

vZeskant

689603 70 mm 3,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNQU"

689604 70 mm 4,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNRR"

689605 70 mm 5,0 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNSO"

689606 70 mm 6,0 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNTV"

689608 95 mm 8,0 x 175 mm p 2 4":DC=EJ#VWTNVP"

689610 95 mm 10,0 x 200 mm p 2 4":DC=EJ#VWTONS"

PROFESSIONAL xxxxx
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kwb schroevendraaiers

Art.-Nr. M K x L p w EAN

r T

689706 70 mm T6 3,0 x 105 mm p 2 4":DC=EJ#VWUNTS"

689708 70 mm T8 3,0 x 105 mm p 2 4":DC=EJ#VWUNVW"

689710 70 mm T10 3,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWUONP"

689715 70 mm T15 4,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWUOSU"

689720 70 mm T20 4,0 x 125 mm p 2 4":DC=EJ#VWUPNO"

689725 95 mm T25 4,5 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWUPST"

689730 95 mm T30 6,0 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWUQNN"

689740 95 mm T40 8,0 x 150 mm p 2 4":DC=EJ#VWURNW"

Met bevestiging voor de gereedschapswand: gewoon de verkoopclip aan 
de beide gaten van de gereedschapswand vastschroeven. CV-staal, 2 
componentenheft voor een hoge krachtoverdracht en veel grip tijdens het 
werken, verchroomd, korte en lange steel, voor aanzienlijk krachtiger 
schroeven dan met conventionele schroevendraaiers. Kleurcodesysteem 
op de verpakking voor een snelle indeling volgens de diverse toepassings-
gebieden.

Schroevendraaier met T-greep PROFESSIONAL xxxxx

Gewoon de clip met 2 schroeven in 
de gereedschapswand schroeven …

… daarna de tangen  
 ophangen – en 
 altijd de juiste tang 
 binnen handbereik  
 hebben!

VERPAKKINGSCLIP BRUIKBAAR ALS PRAKTISCHE GEREEDSCHAPSHOUDER
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SLOTPH

TPZPH

T

SLOTPH

CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtover-
dracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, mat ver-
chroomd, met gebruineerde precisiekop, in kunststof cassette

PROFESSIONELE precisieschroevendraaierset, 6-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

146100 k Plat 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm
m Kruis nr. 00, nr. 0 p 4 4":DC=EE#RTONNO"

PROFESSIONAL xxxxx

PROFESSIONELE PRECISIESCHROEVENDRAAIERSS

CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtover-
dracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, steel van 
CV-staal, mat verchroomd, met gebruineerde precisiekop, in kunststof 
cassette

PROFESSIONELE precisieschroevendraaierset, 7-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

146200
k Plat 2,0, 2,5, 3,0 mm

m Kruis nr. 00, nr. 0
r T 15, T 20

p 4 4":DC=EE#RTPNNV"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtover-
dracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, steel van 
CV-staal, mat verchroomd, met gebruineerde precisiekop, in kunststof 
cassette

PROFESSIONELE precisieschroevendraaierset, 7-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

146400 r T6, T7, T8, T9, T10, T16, T20 p 4 4":DC=EE#RTRNNP"

PROFESSIONAL xxxxx

CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een optimale krachtover-
dracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne mechaniek, verwis-
selbare steel van CV-staal, mat verchroomd, met gebruineerde precisie-
kop, in kunststof cassette

PROFESSIONELE precisieschroevendraaierset, 8-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

146600
k / m Plat/kruis 2,0 mm x nr. 00
3,0 mm x nr. 0, 4,0 mm x nr. 1

r T5 x T20, T6 x T15, T7 x T9, T8 x T10
p 4 4":DC=EE#RTTNNT"

PROFESSIONAL xxxxx
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PH

geprüfte
Sicherheit

kwb schroevendraaiers

VDE-gekeurd, CV-staal, 2 componentenheft, met draaikop voor een opti-
male krachtoverdracht en om gemakkelijk te kunnen werken in fijne me-
chaniek, steel compleet geïsoleerd, met gebruineerde precisiekop, in 
kunststof cassette

PROFESSIONELE precisieschroevendraaierset, 6-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

146800

m Kruis/Phillips nr. 00 x 65 mm
nr. 0 x 65 mm, Nr. 1 x 65 mm

k Plat 2,0 x 65 mm, 2,5 x 65 mm
3,0 x 65 mm

p 4 4":DC=EE#RTVNNN"

PROFESSIONAL xxxxx
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1/4"
magnetic

180°

45
°

90
°

1/4"

Schroevendraaier met 4 verwisselbare stelen, altijd het juiste bit bij de hand, gewoon in-
steken en schroeven, met 2 componentenheft voor een optimale krachtoverdracht en veel 
grip tijdens het werken

4 in 1-schroevendraaier

Art.-nr. Inhoud p w EAN

117092 k / m PH 5.0 mm + Nr. 2
o Nr. 1 + Nr. 2 p 24 4":DC=EE#OUNWPU"

HIGH QUALITY xxxx

Speciale schroevendraaiers

Magnetische schroevendraaier

Art.-nr. Lengte p w EAN

116410 225 mm p 2 4":DC=EE#OTRONN"

QUALITY xxx

Ratel, links- en rechts draaiend en stijf, hoekinstelling 0°-45°-90°

Ratel-hoekschroevendraaier

Art.-nr. Lengte p w EAN

116210 200 mm p 2 4":DC=EE#OTPONT"

QUALITY xxx
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