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BITS met een BITE!
Laat u niet meer los...
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Met het nieuwe kwb-bitprogramma 
bieden wij u een vakkundige 
oplossing voor uw markt. U hoeft 
geen tijd meer te investeren in de 
planning van het assortiment: wij 
doen dat voor u! Wij hebben voor 
u een compleet aanbod 
samengesteld. Voor verschillende 
toepassingen en met verschillende 
kwaliteiten, om optimaal te voldoen 
aan de eisen van de consument. 
Kies voor ons concept en uw klant 
zal in uw verkooppunt geen grote 
problemen meer hebben om het 
juiste product te vinden. Ons 
trendvolgende en vakkundige 

programma wordt permanent 
aan de behoeften van de markt 
aangepast. “Kan ik het scherm van 
een smartphone schroeven? Hoe 
kom ik bij de diepzittende schroeven 
van de koffi emachine?” 
De nieuwe technische ontwikkelin-
gen op de markt vragen om nieuwe 
gereedschapsoplossingen. Daarom 
biedt kwb u en uw klanten nu al 
een uitgebreide keuze van veilig-
heids- en microbits. Wij identifi ceren 
markttrends en werken continu aan 
nieuwe producten. Bij kwb hebben 
wij de juiste producten voor uw 
klanten. Bij de samenstelling van 

het assortiment en de prijsvorming 
denken wij aan uw rendement. De 
gangbaarste bits worden per drie 
geleverd, om de waarde per positie 
en dus de rendabiliteit van uw 
verkoopoppervlakte te verhogen. Wij 
hebben ook aan diefstalbeveiliging 
gedacht en introduceren met ons 
nieuwe assortiment een veilige 
blisterverpakking voor onze bits. 
Het ontwikkelingsproces hebben wij 
mee gebaseerd op de behoeften van 
de consument.

FEITEN
· Modern en competent Programma
·  Altijd volgens de huidige maatstaven
·  Hoogwaardig TQ60 Staal voor bovengemiddelde standtijden ook bij extreem gebruik
·  Speciaal aan het gebruik aangepaste Torsie gedeeltes
·  Met de Mega Grip Ribs (MGR) bijten de bits zich en elke schroef vast
·  Kleurcode systeem op de verpakking voor makkelijker overzicht voor de diverse doeleinden
·  Elke bit heeft zijn een kleur om snel die juiste bit bij de juiste schroef te vinden
·  De enige aanbieder van een compleet Mikro bit assortiment
·  Diefstalbeveiliging door een zekere blister verpakking
·  Verpakkingen met klantvriendelijke pictogrammen
·  Bouwstenen op het POS met informatieve , moderne klantengeleiding die ook als oriëntatie 
 voor de consumenten dient
·  De klantengeleiding kan uw verkopers ontlasten
·  Geen radeloze gebruikers meer die niet weten wat ze moeten kopen

Naast de losse bits omvat ons assortiment ook een selectie van bitboxen en gepatenteerde Handy bitboxen 
die zijn samengesteld op basis van verschillende klantbehoeften. Verschillende bitsets en een breed 
spectrum van toebehoren zoals bithouders en adapters maken het kwb-aanbod compleet.

Welke taak er ook op u wacht, 
bij kwb vindt u de juiste bits!
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Het nieuwe bitprogramma van kwb is het uitgebreidste en compleetste assortiment op de markt.

Met in totaal meer dan 250 verschillende losse bits en meer dan 30 bitboxen en sets hebben wij 
momenteel de grootste, internationaal verkrijgbare keuze. 

Deze verscheidenheid en assortimentsdiepte vindt u alleen bij ons!

Het hoogwaardige TQ60-staal dat wij gebruiken, onderscheidt zich door zijn bijzondere hardheid. Daardoor 
zijn uw bits niet alleen extreem duurzaam, maar ook voldoende flexibel om te schroeven bij een hoge weerstand.

Bijna alle kwb-bits worden in de toekomst voorzien van de Mega Grip Ribs van kwb.
Deze diagonale profielen op de kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het schroeven uit de schroef 
losschiet, ook bij hoge snelheden van de accuschroevendraaier! Daardoor is het doldraaien van het bit en 
bijgevolg het onbruikbaar worden van de schroef haast compleet uitgesloten.

Verder worden alle kwb-bits voorzien van gekleurde ringen. Vanaf nu kent u met behulp van de kleurcode 
direct de functie van de verschillende bits, omdat elke kleur overeenkomt met een type schroeven.

Bijzonder in het assortiment zijn ook de "EXTREME FORCE" bits van kwb. Bij langdurige tests in onze laboratoria 
hebben wij vastgesteld dat een lengte van 30 mm de krachtoverdracht door de slagschroevendraaier sterk opdrijft, 
maar dat de zogenoemde impact over een grotere afstand kan afnemen. Het resultaat van deze speciale lengte is 
de bijzonder hoge en langdurige belastbaarheid van deze uiterst sterke bits.

Als enige leverancier van een compleet "microbitassortiment" bezorgen wij u eveneens de benodigde speciale 
bits voor de reparatie van alle gangbare telefoons, spelconsoles, camera’s, laptops, computers, huishoudelijke 
apparaten, brillen enz., en dat ongeacht het merk van het te repareren voorwerp.

Ook op het gebied van sets onderscheidt kwb zich sterk van andere fabrikanten. Wij hebben vele speciale "sets" 
voor specifieke toepassingen voor u samengesteld, opdat u in een handomdraai meteen het juiste bit uit de met 
kleur gemarkeerde boxen kunt nemen.

Onze "Handy" bitboxen zijn heel bijzondere sets.

Dit kwb-ontwerp past in elke hemd- of broekzak. En ook al zijn deze boxen kleiner dan een pakje sigaretten, toch 
bevatten ze een set van 10 bits die wij in 6 verschillende varianten (afgestemd op de toepassing) kunnen leveren. 
De professionele vakman, de doe-het-zelver, de IT-specialist, de opticien en de knutselaar: allemaal vinden ze in 
dit assortiment voor elke schroef het juiste bit. 

Met dit aanbod zal geen enkele klant uw winkel ontevreden verlaten. In het nieuwe kwb-bitassortiment 
vindt hij immers voor elk probleem een oplossing en zo kan hij weerom op u vertrouwen als perfect 
gesorteerde specialist.

Wij zijn uw competente partner die altijd het passende toebehoren voor uw klanten levert.
Zo pakken wij alles samen aan en maken wij uw klanten tevreden!

Maar wat onderscheidt het nieuwe 
bitassortiment van de concurrentie?
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De beste kwb-kwaliteit, ook 
geschikt voor gebruik bij 
professionele bouwwerkzaamheden.

De hoogwaardige kwb-kwaliteit, 
geschikt voor alle professionele 
doe-het-zelvers.

De goede gebruikskwaliteit van 
kwb, voor de doe-het-zelver.

HET MERK kwb STAAT VOOR KWALITEIT!
Met het kwaliteitssysteem van kwb, dat uit drie niveaus bestaat, 
vindt de consument altijd het juiste werktuig voor zijn toepassingsgebied en gebruiksfrequentie.

U vindt makkelijk en snel de juiste schroefvorm

ONS KLEURCODE SYSTEEM
U vindt makkelijk en snel de juiste bit kwaliteit

Kleurcode systeem voor 
makkelijker overzicht voor de 
diverse doeleinden 
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MGR

Torsion

Coated in 
Germany

Coated in Coated in 

1x     6x
TIN

magnetic

1/4"
C 6.3

1/4"
E 6.3

QUICK 
CHANGE

EDELSTAHL

Made in Germany

PRESSURE
LOW

EASY

Ervaart u de makkelijke en snelle 
aanduiding met piktogrammen op de 
verpakking

TQ60 staal kenmerkt zich door een 
bijzondere hardheid, die uw bit een ext-
reem lange levensduur geeft en toch de 
flexibiliteit hebben die u bij schroeven met 
hoge weerstand nodig heeft

Speciaal aan het gebruik aangepaste 
Torsie gedeelte die gebruik van de bit met 
hoge belasting mogelijk maakt. Het Torsie 
gedeelte voorkomt afbreken van de bit 
bij hoge belasting en  geeft een hogere 
levensduur.

Diamant bits

Diamantbekleed 
Made in Germany

Gereduseerde aandruk kracht, 
lichter werken

Titan Oppervlakte voor 
extra lange Standtijd

Magnetisch

1/4" C 6.3 Schacht

1/4" E 6.3 Schacht

Chroom-Vanadium Staal

QUICK-CHANGE
snelwisselsysteem

SDS Plus

Bits gemaakt van  
roestvaststaal, roestvrij

Made in Germany

Geschikt voor 
accu machines

Geschikt voor het gebruik 
van Impact schroeven

Voor gebruik in 
boormachines geschikt

"Mega Grip Rips" – Diagonal aan de 
kop van de bit aangebracht profiel voor-
komt uitglijden van de bit uit de schroef 
tijdens het schroeven, zelfs bij hoge 
toerental van de accuschroevendraaier, 
Daarmee wordt het overdraaien en niet 
meer bruikbare schroeven voorkomen.
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BITS met een BITE!
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Een compleet assortiment op 1.25 meter

" HANDY" Bit-BoxenHANDY bit-boxen x x x x xPROFESSIONAL

TORSION bits x x x x xPROFESSIONAL

EXTREME FORCE bits x x x x xPROFESSIONAL

DIAMOND bits x x x x xPROFESSIONAL

INOX bits x x x x xPROFESSIONAL

TITAN bits x x x x xPROFESSIONAL

INDUSTRIAL STEEL bits x x x xHIGH QUALITY

SAFETY en MICRO bits x x x xHIGH QUALITY

SB-BOXEN INDUSTRIAL STEEL en  TITAN bits

BITHOUDER

BIT-BOXEN x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL
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BITS met een BITE!
Overzicht van ons 
trendvolgende en 
vakkundige programma
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PAGINA      INHOUD

11 - 16 Bithouders

17 - 20 EXTREME FORCE bits

21 - 24 DIAMOND bits

25 - 28 INOX (RVS) bits

29 - 32 TITAN bits

33 - 42 TORSION bits

43 - 50 INDUSTRIAL STEEL bits

51 - 56 PROBLEEMOPLOSSER bits (speciale vormen)

57 - 60 SAFETY bits

61 - 66 MICRO bits

67 - 78 BITBOXEN en BITSETS 

79 - 83 BASIC USE bits
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BITHOUDERS
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BEST OF
BITHOUDERS
De kwb-bithouders houden de bits altijd stevig vast.

Bithouders zorgen voor de vaste zitting van het bit en 
de schroef in elke positie. De magneethouders kunnen 
afhankelijk van het model in boorhouders, SDS 
Plus-houders of direct op de aansluiting van de 
machine worden aangebracht. De gebruikte 
rvs-hulzen zorgen voor een uitstekende 
oppervlaktekwaliteit. De sterke permanente 
magneten houden het bit en de schroef veilig in de 
juiste positie. De snelwisselfunctie van bepaalde 
modellen maken kinderspel van het verwisselen van bits.

Kwb-bithouders om snel, schoon en veilig te werken!

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie 
in de vorm van eenvoudige pictogrammen.
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QUICK 
CHANGE

magnetic

1/4"
E 6.3

BEST OF

TRIPLE FIX snelwisselbithouder

De Triple Fix-snelwisselbithouder heeft een tot 20° zwenkbare, stabiele kogelkop, om ook 
op ontoegankelijke plaatsen met een accuschroevendraaier te kunnen werken, waar an-
ders de machine met de boorhouder in de weg zou zitten. Door de vrijlopende, extra dik-
ke geleidehuls van roestvrij edelstaal terug te trekken, kan de zwenkbare kogelkop wor-
den uitgeschakeld en als praktische standaardbithouder worden gebruikt. Houder 
1/4”-zeskant volgens ISO 1173, met sterke permanente neodymiummagneet, interne 
klapring, die als extra bevestiging van de bit dient en zo ook bij een eventueel gekantelde 
schroef een optimale grip van de bit garandeert, snelwisselfunctie, eenhandsbediening, 
bitvrijgave door eenvoudig terugtrekken van de metalen huls, zeskantschacht 1/4”-houder 
volgens ISO 1173, E 6.3.

Art.-nr. Houder Lengte Schacht p w EAN

100200 1/4" h 90 mm 1/4" g E 6.3 p 5

x x x x xPROFESSIONAL

4 0 0 9 3 1 1 0 0 2 0 0 6
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EDELSTAHL magnetic

1/4"
E 6.3

Made in Germany

magnetic

1/4"
E 6.3

Made in Europe

EDELSTAHL

Made in Germany

magnetic

QUICK 
CHANGE

1/4"
E 6.3

Beetje houder, opname 1/4" Allen, volgens ISO 1173, met permanente magneet 
Veerring, zeskantschacht 1/4" Tot ISO 1173, E 6,3. ´

INOX Bithouder rvs-huls

Art.-nr. Houder Lengte Schacht p w EAN

Vlak DIN 5264, ZB-kaart

100100 1/4“ h 75 mm 1/4“ g E 6.3 p 5 4":DC=EE#NNONNW"

100800 1/4“ h 58 mm 1/4“ g E 6.3 p 5 4":DC=EE#NNVNNV"

100811 1/4“ h 58 mm 1/4“ g E 6.3 5 4":DC=EE#NNVOOR"

PROFESSIONAL xxxxx

kwb bits

Bithouder, 1/4"-zeskanthouder volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring, 
zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

BRASS Bithouder messinghuls

Art.-nr. Houder Lengte Schacht p w EAN

Vlak DIN 5264, ZB-kaart

100120 1/4“ h 75 mm 1/4“ g E 6.3 p 5 4":DC=EE#NNOPNU"

100121 1/4“ h 75 mm 1/4“ g E 6.3 5 4":DC=EE#NNOPOR"

PROFESSIONAL xxxxx

Bithouder, houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met permanente magneet, veerring en 
SDS-plus-opnameschacht.

SDS PLUS Bithouder rvs-huls

Art.-nr. Houder Lengte Schacht p w EAN

100600 1/4“ h 75 mm SDS Plus p 1 4":DC=EE#NNTNNR"

PROFESSIONAL xxxxx

Snelwisselbithouder, houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met  permanente magneet, 
veerring, snelwisselfunctie, eenhandsbediening, bitvrijgave door eenvoudig terugtrekken 
van de metalen huls, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

QUICK CHANGE Snelwisselbithouder

Art.-nr. Houder Lengte Schacht p w EAN

100300 1/4“ h 51 mm 1/4“ g E 6.3 p 1 4":DC=EE#NNQNNQ"

PROFESSIONAL xxxxx
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magnetic

QUICK 
CHANGE

1/4"
E 6.3

magnetic

1/4"
E 6.3

magnetic

1/4"
E 6.3

magnetic
3/8"

Bithouders

Automatische quick-change bithouder, one touch, opname 1/4" zeshoek aan ISO 1173, 
met permanente magneet, de lente ring, quick-change-functie, een hand te bedienen, it-
vrijgave door het indrukken van de ontspanknop, zeskantschacht 1/4"-houder volgens 
ISO 1173, E 6.3.

QUICK CHANGE Automatische quick-change bithouder

Art.-nr. Houder Lengte Schacht p w EAN

100400 1/4" h 65 mm 1/4" g E6.3 p 6 4":DC=EE#NNRNNN"

PROFESSIONAL xxxxx

Snelwisselbithouder, extra lang, houder 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, met  permanen-
te magneet, veerring, snelwisselfunctie, eenhandsbediening, bitvrijgave door eenvoudig 
terugtrekken van de metalen huls, zeskantschacht 1/4"-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

QUICK CHANGE Snelwisselbithouder, extra lang

Art.-nr. Houder Lengte Schacht p w EAN

Vlak DIN 5264, ZB-kaart

100715 1/4“ h 150 mm 1/4“ g E 6.3 p 6 4":DC=EE#NNUOSS"

100730 1/4“ h 300 mm 1/4“ g E 6.3 p 6 4":DC=EE#NNUQNV"

PROFESSIONAL xxxxx

Bithouder met rvs-huls, extra lang, 1/4”-zeskanthouder volgens ISO 1173, met perma-
nente magneet, zeskantschacht 1/4”-houder volgens ISO 1173, E 6.3.

Bithouder, extra lang

Art.-nr. Houder Schacht p w EAN

100820 1/4" h 1/4" g E6.3 p 6 4":DC=EE#NNVPNT"

PROFESSIONAL xxxxx

SHORTY bithouder met rvs-huls, extra kort, kan direct in de boorhouder worden aange-
bracht en maakt het mogelijk om gereedschappen snel te verwisselen zonder de boor-
houder te moeten openen en sluiten. 1/4”-zeskanthouder volgens ISO 1173, met perma-
nente magneet, zeskantschacht 3/8”

SHORTY bithouder, extra kort

Art.-nr. Houder Lengte Schacht p w EAN

100000 1/4" h 35 mm 3/8" g p 5 4":DC=EE#NNNNNP"

PROFESSIONAL xxxxx
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magnetic
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90°

magnetic

1/4"
C 6.3

kwb bits

Boren en schroeven zonder boor of bit aan de bithouder te vervangen. Gewoon de 
boorhouder draaien en met de bit de schroef in het voorwerp schroeven. De set bestaat 
uit twee hoogwaardige 50 mm-bits van S2-staal, formaat PZ 2 en T 20, STANDAARD, 
industriële kwaliteit, aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3, en twee 
HSS-boren met de diameters 4 mm en 5 mm met 1/4"-zeskantaandrijving, voor een 
voldoende boordiepte bij het voorboren van daklatten en kanthout tot 40 mm.

QUICK-FLIP bithouder, 6-delig

Art.-nr. Houder Schacht p w EAN

100900 1/4" h 1/4" g E 6.3 p 10 4":DC=EE#NNWNNS"

HIGH QUALITY xxxx

Met de slechts 32 mm brede, kogelgelagerde, 90° haakse kop kan ook op alle kleine en 
moeilijk toegankelijke plaatsen worden geschroefd of geboord. Snel en eenvoudig vervan-
gen van de 1/4“-bits of boren met zeskant C 6.3 of E 6.3-houder. Met de geprofileerde 
kunststof greep heeft men een goede grip en kan men bij het schroeven of boren op 
moeilijk toegankelijke plaatsen veilig de benodigde kracht uitoefenen. Passend voor elke 
normale accuschroevendraaier of boormachine.

90° haaks bit- en boorhulpstuk

Art.-nr. Houder Schacht p w EAN

118410 1/4" h 1/4“ g E 6.3 p 1 4":DC=EE#OVRONV"

PROFESSIONAL xxxxx

Haakse bithouder, 1/4“-houder volgens ISO 1173, kop met 90°-hoek, snel en gemakke-
lijk wisselen van 1/4"-bits of -boren, veilige geleiding bij het schroeven of het boren op 
moeilijk toegankelijke plekken, veilige krachtoverdracht, 1/4”-zeskantschacht, geschikt 
voor elke normaal verkrijgbare accuschroefmachine of boormachine.

Haakse bithouder

Art.-nr. Houder Schacht p w EAN

118100 1/4" h 1/4" h p 6 4":DC=EE#OVONNV"

HIGH QUALITY xxxx

Handschroevendraaier met houder voor microbits met 4 mm-schacht en voor standaard 
bits met C 6.3-schacht. Met twee verlengstukken om ook diep zitten de schroeven com-
fortabel te bereiken. Dankzij de vergrendelsleuven kan het verlengstuk snel en stevig in 
verschillende posities worden vergrendeld. Verlengstukken met permanente magneten.

Microbithouder

Art.-nr. Schacht p w EAN

128010 4 mm p 5 4":DC=EE#PVNONU"

PROFESSIONAL xxxxx
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EXTREME FORCE 
bits
De EXTREME FORCE bits van kwb zijn gemaakt van 
hoogwaardig TQ60-staal en volledig gehard. De speciaal 
ontwikkelde technologie zorgt dankzij het best mogelijke 
gebruik van de materiaaleigenschappen en de optimaal 
aangepaste geometrie voor een buitengewone levensduur, 
ook bij extreme belasting.

Deze bitserie is voorzien van een maximaal lange 
torsiezone, waardoor de bitpunt bij belastingpieken kan 
torderen. De flexibele torsiezone beschermt de bits tegen 
voortijdig breken bij belasting en verlengt zo de 
levensduur. Door de individuele torsievorm en de 
bijzonder elastische materialen kunnen de 
EXTREME FORCE bits duidelijk langer worden 
gebruikt dan gewone bits. Afhankelijk van de 
aandrijving kan het vermogen tot 5 keer hoger zijn 
dan dat van standaard bits.

De met precisie bewerkte profielpunt voorkomt da 
het bit uit de schroef losschiet en verlengt zo ook de 
levensduur. Deze bits werden ontwikkeld voor 
extreme belastingen en zijn absoluut slagvast. 
Ze zijn dus bijzonder geschikt voor gebruik in een 
impact-slagschroevendraaier.

De EXTREME FORCE – bits worden aanbevolen 
voor vakmannen en veeleisende doe-het-zelvers.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de 
vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de 
bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de 
verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met een 
praktische gekleurde ring gemarkeerd.
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  De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme be-
lastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt 
voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ60-
staal. De maximaal lange torsiezone van de 30 mm lange bits zorgt voor 
een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. 
Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” C 
6.3-schacht. 

 

  EXTREME FORCE bits, 30 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 127002  30 mm  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PUNNPQ"\

 127003  30 mm  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PUNNQN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  EXTREME FORCE bits  

  De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme be-
lastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt 
voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ60-
staal. De maximaal lange torsiezone van de 30 mm lange bits zorgt voor 
een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandigheden. 
Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” C 
6.3-schacht. 

 

  EXTREME FORCE bits, 30 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 127102  30 mm  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PUONPN"\

 127103  30 mm  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PUONQU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme be-
lastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt 
voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ 
60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 30 mm lange bits zorgt 
voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandighe-
den. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 
1/4” C 6.3-schacht. 

 

  EXTREME FORCE bits, 30 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  r  T 

 127220  30 mm  T 20  p  5 \4":DC=EE#PUPPNO"\

 127225  30 mm  T 25  p  5 \4":DC=EE#PUPPST"\

 127230  30 mm  T 30  p  5 \4":DC=EE#PUPQNN"\

 127240  30 mm  T 40  p  5 \4":DC=EE#PUPRNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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  De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme be-
lastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt 
voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ 
60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 50mm lange bits zorgt 
voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandighe-
den. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 
1/4” E 6.3-schacht. 
 

  EXTREME FORCE bits, 50 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 127052  50 mm  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PUNSPV"\

 127053  50 mm  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PUNSQS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb EXTREME FORCE impactbits werden ontwikkeld voor extreme be-
lastingen en zijn absoluut slagvast. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt 
voor gebruik in een impact-slagschroevendraaier. Gemaakt van TQ 
60-staal. De maximaal lange torsiezone van de 50mm lange bits zorgt 
voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst extreme omstandighe-
den. Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 
1/4” E 6.3-schacht. 
 

  EXTREME FORCE bits, 50 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 127152  50 mm  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PUOSPS"\

 127153  50 mm  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PUOSQP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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DIAMOND bits
De DIAMOND bits van kwb zijn gemaakt van 
hoogwaardig TQ 60-staal en volledig gehard.

De corrosiebestendige diamantcoating 
‘Made in Germany’ zorgt voor een optimale overdracht 
van het draaimoment en voorkomt met zijn hogere 
wrijvingsweerstand dat het bit uit de schroef losschiet. 
Door de diamantcoating blijft het bit veilig in de schroef 
zitten, waardoor men de machine minder moet 
aandrukken.

Deze bitserie is voorzien van een speciale torsiezone, 
waardoor de bitpunt bij belastingpieken kan torderen. De 
torsiezone beschermt de bits tegen voortijdig breken bij 
belasting en verlengt zo de levensduur. 

DIAMOND bits van kwb zijn ideaal om frequent en 
moeiteloos te schroeven.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de 
vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de 
bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de 
verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met 
een praktische gekleurde ring gemarkeerd.
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  De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefver-
bindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 
60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levens-
duur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt 
voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-
out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeerringen om de 
kopvormen te onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 

 

  DIAMANT bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 126001  25 mm  PH 1  p  5 \4":DC=EE#PTNNOU"\

 126002  25 mm  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PTNNPR"\

 126003  25 mm  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PTNNQO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

DIAMOND bits

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf, los 

 126011  25 mm  PH 1  Z 10 \4":DC=EE#PTNOOT"\

 126012  25 mm  PH 2  Z 10 \4":DC=EE#PTNOPQ"\

 126013  25 mm  PH 3  Z 10 \4":DC=EE#PTNOQN"\

  De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefver-
bindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 
60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levens-
duur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt 
voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-
out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeerringen om de 
kopvormen te onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 

 

  DIAMANT bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 126101  25 mm  PZ 1  p  5 \4":DC=EE#PTONOR"\

 126102  25 mm  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PTONPO"\

 126103  25 mm  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PTONQV"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, los 

 126111  25 mm  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#PTOOOQ"\

 126112  25 mm  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#PTOOPN"\

 126113  25 mm  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#PTOOQU"\
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  De kwb DIAMANT bits zijn ideaal voor gebruik bij lange series schroefver-
bindingen en maken ergonomisch werken mogelijk. Gemaakt van TQ 
60-staal. De torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levens-
duur, ook in uiterst extreme omstandigheden. De diamantcoating zorgt 
voor een optimale overdracht van het draaimoment en reduceert het cam-
out-effect tijdens het schroeven. Met gekleurde markeerringen om de 
kopvormen te onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  DIAMANT bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  r  Torx 

 126210  25 mm  T 10  p  5 \4":DC=EE#PTPONQ"\

 126215  25 mm  T 15  p  5 \4":DC=EE#PTPOSV"\

 126220  25 mm  T 20  p  5 \4":DC=EE#PTPPNP"\

 126225  25 mm  T 25  p  5 \4":DC=EE#PTPPSU"\

 126230  25 mm  T 30  p  5 \4":DC=EE#PTPQNO"\

 126240  25 mm  T 40  p  5 \4":DC=EE#PTPRNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  r  Torx, los 

 126250  25 mm  T 10  Z 10 \4":DC=EE#PTPSNW"\

 126255  25 mm  T 15  Z 10 \4":DC=EE#PTPSSR"\

 126260  25 mm  T 20  Z 10 \4":DC=EE#PTPTNV"\

 126265  25 mm  T 25  Z 10 \4":DC=EE#PTPTSQ"\

 126270  25 mm  T 30  Z 10 \4":DC=EE#PTPUNU"\

 126280  25 mm  T 40  Z 10 \4":DC=EE#PTPVNT"\
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INOX (RVS) bits
De RVS bits van kwb worden vervaardigd van roestvrij 
staal en volledig vacuüm gehard. Dit bijzondere 
hardingsproces geeft de bits de nodige sterkte voor 
ongelijkmatige en moeilijke schroefwerkzaamheden.

Deze serie is ontwikkeld voor het vastschroeven van 
rvs-schroeven, om oppervlakteroest door de aandrijving 
te voorkomen. Met RVS bits wordt verhinderd dat de 
schroef en het werkstuk rond de schroefverbinding gaat 
roesten.

Ondanks de bijzondere hardheid van het oppervlak blijven 
de kwb-bits flexibel en breukvast dankzij de speciale 
torsiezone. Daardoor kan de bitpunt bij belastingpieken 
torderen. De torsiezone beschermt de bits tegen voortijdig 
breken bij belasting en verlengt zo de levensduur.

De bits van deze serie zijn ook voorzien van de 
Mega Grip Rips van kwb. Deze diagonale profielen 
op de kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het 
schroeven uit de schroef losschiet. Het bit bijt zich als het 
ware in de schroef vast en zorgt er zo voor dat die 
eenvoudig en snel kan worden vastgeschroefd.

Ideaal voor werkzaamheden buiten, zoals bij de 
constructie van terrassen, pergola’s en zitbanken.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de 
vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de 
bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de 
verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met 
een praktische gekleurde ring gemarkeerd.
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  De kwb RVS bits zijn ideaal bij buitenwerkzaamheden voor het in- en uit-
draaien van roestvrijstalen schroeven. Gemaakt van roestvrij staal. De 
torsiezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in ui-
terst extreme omstandigheden. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit 
losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. 
Met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” 
C 6.3-schacht. 

 

  RVS bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 125101  25 mm  PZ 1  p  5 \4":DC=EE#PSONOS"\

 125102  25 mm  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PSONPP"\

 125103  25 mm  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PSONQW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  INOX (RVS) bits  

  De kwb RVS bits zijn ideaal bij buitenwerkzaamheden voor het in- en uit-
draaien van roestvrijstalen schroeven. Gemaakt van roestvrij staal. De tor-
siezone van de bits zorgt voor een buitengewone levensduur, ook in uiterst 
extreme omstandigheden. Met gekleurde markeerringen om de kopvor-
men te onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  RVS bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  r  Torx 

 125215  25 mm  T 15  p  5 \4":DC=EE#PSPOSW"\

 125220  25 mm  T 20  p  5 \4":DC=EE#PSPPNQ"\

 125225  25 mm  T 25  p  5 \4":DC=EE#PSPPSV"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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TITAAN bits
Voor de vervaardiging van TITAAN bits van kwb wordt 
hoogwaardig TQ60-staal gebruikt. In een speciaal 
productieproces wordt het oppervlak van de bits met 
titaan genitreerd. Deze oppervlaktebehandeling verhoogt 
de sterkte van het staal en zorgt voor een buitengewone 
levensduur, ook bij de hoogste continue belasting. 
Ondanks de bijzondere hardheid van het oppervlak blijven 
de TITAAN bits van kwb flexibel en breukvast dankzij 
de speciale torsiezone. Daardoor kan de bitpunt bij 
belastingpieken torderen. De torsiezone beschermt de 
bits tegen voortijdig breken bij belasting en verlengt zo de 
levensduur.

De bits van deze serie zijn ook voorzien van de 
Mega Grip Rips van kwb. Deze diagonale profielen 
op de kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het 
schroeven uit de schroef losschiet. Het bit bijt zich als 
het ware in de schroef vast en zorgt er zo voor dat die 
eenvoudig en snel kan worden vastgeschroefd.

De TITAAN bits zijn bijzonder geschikt voor 
lange series schroefverbindingen.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de 
vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de 
bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de 
verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met 
een praktische gekleurde ring gemarkeerd.
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  De kwb TITAAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlak-
tebehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbin-
ding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone 
levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde 
titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone en de Mega Grip Ribs 
verhoogt de levensduur van het bit met ca. 600%. Met gekleurde mar-

keerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  TITAAN bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 124001  25 mm  2  PH 1  p  10 \4":DC=EE#PRNNOW"\

 124002  25 mm  2  PH 2  p  10 \4":DC=EE#PRNNPT"\

 124003  25 mm  2  PH 3  p  10 \4":DC=EE#PRNNQQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  TITAN bits  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf, los 

 124011  25 mm  10  PH 1  Z 10 \4":DC=EE#PRNOOV"\

 124012  25 mm  10  PH 2  Z 10 \4":DC=EE#PRNOPS"\

 124013  25 mm  10  PH 3  Z 10 \4":DC=EE#PRNOQP"\

  De kwb TITAAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlak-
tebehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbin-
ding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone 
levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde 
titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone en de Mega Grip Ribs 
verhoogt de levensduur van het bit met ca. 600%. Met gekleurde mar-

keerringen om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  TITAAN bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 124101  25 mm  2  PZ 1  p  10 \4":DC=EE#PRONOT"\

 124102  25 mm  2  PZ 2  p  10 \4":DC=EE#PRONPQ"\

 124103  25 mm  2  PZ 3  p  10 \4":DC=EE#PRONQN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, los 

 124111  25 mm  10  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#PROOOS"\

 124112  25 mm  10  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#PROOPP"\

 124113  25 mm  10  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#PROOQW"\

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, ZB-Box 

 124122  25 mm  10  PZ 2  p  1 \4":DC=EE#PROPPO"\
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  De kwb TITAAN bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Gemaakt van genitreerd titaan en TQ 60-staal. Deze oppervlak-
tebehandeling, waarbij het titaan en TQ 60-staal een onscheidbare verbin-
ding aangaan, verhoogt de staalsterkte en garandeert een buitengewone 
levensduur, ook bij een zeer hoge continue belasting. Het extreem harde 
titaanoppervlak in combinatie met de torsiezone verhoogt de levensduur 
van het bit met ca. 600%. Met gekleurde markeerringen om de kopvor-
men te onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  TITAAN bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  Torx, ZB-kaart 

 124210  25 mm  2  T 10  p  10 \4":DC=EE#PRPONS"\

 124215  25 mm  2  T 15  p  10 \4":DC=EE#PRPOSN"\

 124220  25 mm  2  T 20  p  10 \4":DC=EE#PRPPNR"\

 124225  25 mm  2  T 25  p  10 \4":DC=EE#PRPPSW"\

 124230  25 mm  2  T 30  p  10 \4":DC=EE#PRPQNQ"\

 124240  25 mm  2  T 40  p  10 \4":DC=EE#PRPRNP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  Torx, los 

 124250  25 mm  10  T 10  Z 10 \4":DC=EE#PRPSNO"\

 124255  25 mm  10  T 15  Z 10 \4":DC=EE#PRPSST"\

 124260  25 mm  10  T 30  Z 10 \4":DC=EE#PRPTNN"\

 124265  25 mm  10  T 20  Z 10 \4":DC=EE#PRPTSS"\

 124270  25 mm  10  T 25  Z 10 \4":DC=EE#PRPUNW"\

 124280  25 mm  10  T 40  Z 10 \4":DC=EE#PRPVNV"\

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  Torx, ZB-Box 

 124295  25 mm  10  T 20  p  1 \4":DC=EE#PRPWSP"\

 124296  25 mm  10  T 25  p  1 \4":DC=EE#PRPWTW"\
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TORSIE bits
Voor de vervaardiging van TORSIE bits van kwb wordt 
hoogwaardig TQ 60-staal gebruikt.

Deze bitserie is voorzien van een speciale torsiezone, 
waardoor de bitpunt bij belastingpieken kan torderen. De 
torsiezone beschermt de bits tegen voortijdig breken bij 
belasting en verlengt zo de levensduur.

De bits van deze serie zijn ook voorzien van de 
Mega Grip Rips van kwb. Deze diagonale profielen op de 
kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het 
schroeven uit de schroef losschiet. Het bit bijt zich als het 
ware in de schroef vast en zorgt er zo voor dat die 
eenvoudig en snel kan worden vastgeschroefd.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de 
vorm van eenvoudige pictogrammen. Opdat men de 
bitvorm ook meteen kan herkennen nadat men de 
verpakking heeft weggegooid, zijn alle kwb-bits met een 
praktische gekleurde ring gemarkeerd.
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  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Door de speciale torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken 
torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en 
wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit 
losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Ge-
maakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te 
onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 

 

  TORSIE bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  PH / kruisgleuf, ZB-kaart 

 122001  25 mm  2  PH 1  5 \4":DC=EE#PPNNOO"\

 122002  25 mm  2  PH 2  5 \4":DC=EE#PPNNPV"\

 122003  25 mm  2  PH 3  5 \4":DC=EE#PPNNQS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  TORSIE bits  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  PH / kruisgleuf, los 

 122011  25 mm  10  PH 1  Z 10 \4":DC=EE#PPNOON"\

 122012  25 mm  10  PH 2  Z 10 \4":DC=EE#PPNOPU"\

 122013  25 mm  10  PH 3  Z 10 \4":DC=EE#PPNOQR"\

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Door de speciale torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken 
torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en 
wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs voorkomen dat het bit 
losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur van bit en schroef. Ge-
maakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te 
onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 

 

  TORSIE bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  PZ, ZB-kaart 

 122101  25 mm  2  PZ 1  5 \4":DC=EE#PPONOV"\

 122102  25 mm  2  PZ 2  5 \4":DC=EE#PPONPS"\

 122103  25 mm  2  PZ 3  5 \4":DC=EE#PPONQP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, los 

 122111  25 mm  10  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#PPOOOU"\

  o  PZ, los 

 122112  25 mm  10  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#PPOOPR"\

 122113  25 mm  10  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#PPOOQO"\
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  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Door de speciale torsiezone kan de bitpunt bij belastingpieken 
torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken beschermd en 
wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde 
markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  TORSIE bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  T, ZB-kaart 

 122210  25 mm  2  T 10  p  5 \4":DC=EE#PPPONU"\

 122215  25 mm  2  T 15  p  5 \4":DC=EE#PPPOSP"\

 122220  25 mm  2  T 20  p  5 \4":DC=EE#PPPPNT"\

 122225  25 mm  2  T 25  p  5 \4":DC=EE#PPPPSO"\

 122230  25 mm  2  T 30  p  5 \4":DC=EE#PPPQNS"\

 122240  25 mm  2  T 40  p  5 \4":DC=EE#PPPRNR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  T, los 

 122250  25 mm  10  T 10  Z 10 \4":DC=EE#PPPSNQ"\

 122255  25 mm  10  T 15  Z 10 \4":DC=EE#PPPSSV"\

 122260  25 mm  10  T 20  Z 10 \4":DC=EE#PPPTNP"\

 122265  25 mm  10  T 25  Z 10 \4":DC=EE#PPPTSU"\

 122270  25 mm  10  T 30  Z 10 \4":DC=EE#PPPUNO"\

 122280  25 mm  10  T 40  Z 10 \4":DC=EE#PPPVNN"\
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      TORSIE bits  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belas-
tingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken be-
schermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs 
voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur 
van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeer-
strips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 

 

  TORSIE bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  PH / kruisgleuf, ZB-kaart 

 122051  50 mm  2  PH 1  p  5 \4":DC=EE#PPNSOT"\

 122052  50 mm  2  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PPNSPQ"\

 122053  50 mm  2  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PPNSQN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belas-
tingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken be-
schermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Mega Grip Ribs 
voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur 
van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde markeer-
strips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 

 

  TORSIE bits, 50 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 122151  50 mm  2  PZ 1  p  5 \4":DC=EE#PPOSOQ"\

 122152  50 mm  2  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PPOSPN"\

 122153  50 mm  2  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PPOSQU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Door de maximaal lange torsiezone kan de bitpunt bij belas-
tingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen voortijdig breken be-
schermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt van TQ 60-staal. 
Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” E 
6.3-schacht. 
 

  TORSIE bits, 50 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  T 

 122310  50 mm  2  T 10  p  5 \4":DC=EE#PPQONR"\

 122315  50 mm  2  T 15  p  5 \4":DC=EE#PPQOSW"\

 122320  50 mm  2  T 20  p  5 \4":DC=EE#PPQPNQ"\

 122325  50 mm  2  T 25  p  5 \4":DC=EE#PPQPSV"\

 122330  50 mm  2  T 30  p  5 \4":DC=EE#PPQQNP"\

 122340  50 mm  2  T 40  p  5 \4":DC=EE#PPQRNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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PH

MGR Torsion
1/4"

E 6.3

PZ

Torsion MGR
1/4"

E 6.3

T

Torsion
1/4"

E 6.3

    kwb bits

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Me-
ga Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de 
levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde 
markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 
 

  TORSIE bitset, 100 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  PH / kruisgleuf, ZB-kaart 

 123040  100 mm  3  PH 1, PH 2, 
PH 3  p  5 \4":DC=EE#PQNRNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Me-
ga Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de 
levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde 
markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 
 

  TORSIE bitset, 100 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  PZ, ZB-kaart 

 123140  100 mm  3  PZ 1, PZ 2, 
PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PQORNT"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt 
van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te on-
derscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 
 

  TORSIE bitset, 150 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  T, ZB-kaart 

 123241  100 mm  3  T 10, T 15,
T 20  p  5 \4":DC=EE#PQPRON"\

 123242  100 mm  3  T 25, T 30, 
T40  p  5 \4":DC=EE#PQPRPU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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Torsion
1/4"

E 6.3

HEX

Torsion
1/4"

E 6.3

PH

Torsion MGR
1/4"

E 6.3

      TORSIE bits  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt 
van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te on-
derscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 

 

  TORSIE bitset, 100 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  t  TT, ZB-kaart 

 123341  100 mm  3  TT 10, TT 15, 
TT 20  p  5 \4":DC=EE#PQQROU"\

 123342  100 mm  3  TT 25, TT30, 
TT 40  p  5 \4":DC=EE#PQQRPR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 100 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt 
van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te on-
derscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 

 

  TORSIE bitset, 100 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  v Zeskant, ZB-kaart 

 123440  100 mm  3  3, 4, 5 mm  p  5 \4":DC=EE#PQRRNU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Me-
ga Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de 
levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde 

markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 
 

  TORSIE bitset, 150 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf, ZB-kaart 

 123041  150 mm  3  PH 1, PH 2, 
PH 3  p  5 \4":DC=EE#PQNROT"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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PZ

Torsion MGR
1/4"

E 6.3

T

Torsion
1/4"

E 6.3

Torsion
1/4"

E 6.3

    kwb bits

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. De Me-
ga Grip Ribs voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de 
levensduur van bit en schroef. Gemaakt van TQ 60-staal. Met gekleurde 
markeerstrips om de kopvormen te onderscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 
 

  TORSIE bitset, 150 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, ZB-kaart 

 123141  150 mm  3  PZ 1, PZ 2, 
PZ 3  p  5 \4":DC=EE#PQOROQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt 
van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te on-
derscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 
 

  TORSIE bitset, 150 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  T, ZB-kaart 

 123243  150 mm  3  T 10, T 15, 
T20  p  5 \4":DC=EE#PQPRQR"\

 123244  150 mm  3  T 25, T 30, 
T 40  p  5 \4":DC=EE#PQPRRO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt 
van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te on-
derscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 
 

  TORSIE bitset, 150 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  t  TT, ZB-kaart 

 123343  150 mm  3  TT 10, TT 15, 
TT 20  p  5 \4":DC=EE#PQQRQO"\

 123344  150 mm  3  TT 25, TT 30, 
TT 40  p  5 \4":DC=EE#PQQRRV"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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HEX

Torsion
1/4"

E 6.3

      TORSIE bits  

  De kwb TORSIE bits zijn bijzonder geschikt voor lange series schroefver-
bindingen. Extra lange uitvoering 150 mm, om diepliggende of moeilijk 
toegankelijke schroeven te bereiken. Door de maximaal lange torsiezone 
kan de bitpunt bij belastingpieken torderen. Hierdoor worden de bits tegen 
voortijdig breken beschermd en wordt de gebruiksduur verlengd. Gemaakt 
van TQ 60-staal. Met gekleurde markeerstrips om de kopvormen te on-
derscheiden. 1/4” E 6.3-schacht. 

 

  TORSIE bitset, 150 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  v Zeskant, ZB-kaart 

 123441  150 mm  3  3, 4, 5 mm  p  5 \4":DC=EE#PQRROR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  



42



43

IN
D

U
S
T
R

IA
L

S
T
E

E
L

INDUSTRIAL STEEL BITS
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INDUSTRIAL STEEL 
bits
De bits van de serie INDUSTRIAL STEEL zijn 
vervaardigd van hoogwaardig TQ 60-staal.

In de lengtes 25 en 50 mm vindt men verschillende 
gangbare schroefprofielen voor nagenoeg alle standaard 
schroeven. 

Het satijnmatte chroomoppervlak zorgt voor een 
uitstekende corrosiebescherming en een opvallende look.

De bits van deze serie zijn ook voorzien van de 
Mega Grip Rips van kwb. Deze diagonale profielen 
op de kop van de bits voorkomen dat het bit tijdens het 
schroeven uit de schroef losschiet. Het bit bijt zich als het 
ware in de schroef vast en zorgt er zo voor dat die 
eenvoudig en snel kan worden vastgeschroefd.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie 
in de vorm van eenvoudige pictogrammen.
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PH

MGR
1/4"

C 6.3

SLOT

1/4"
C 6.3

  De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle stan-
daard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. De Mega Grip Ribs 
voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur 
van bit en schroef. 1/4” C 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 121001  25 mm  3  PH 1  p  10 \4":DC=EE#PONNOP"\

 121002  25 mm  3  PH 2  p  10 \4":DC=EE#PONNPW"\

 121003  25 mm  3  PH 3  p  10 \4":DC=EE#PONNQT"\

  HIGH QUALITY xxxx  

      INDUSTRIAL STEEL bits  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf, los 

 121011  25 mm  10  PH 1  p  Z 10 \4":DC=EE#PONOOO"\

 121012  25 mm  10  PH 2  p  Z 10 \4":DC=EE#PONOPV"\

 121013  25 mm  10  PH 3  p  Z 10 \4":DC=EE#PONOQS"\

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf, ZB-box 

 121022  25 mm  10  PH 2  p  1 \4":DC=EE#PONPPU"\

  De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle stan-
daard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4” C 6.3-scha-
cht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  p  w  EAN 

  k  Plat 

 121540  25 mm  3  p  10 \4":DC=EE#POSRNT"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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PZ

MGR
1/4"

C 6.3

    kwb bits

  De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle stan-
daard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. De Mega Grip Ribs 
voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur 
van bit en schroef. 1/4” C 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 121101  25 mm  3  PZ 1  p  10 \4":DC=EE#POONOW"\

 121102  25 mm  3  PZ 2  p  10 \4":DC=EE#POONPT"\

 121103  25 mm  3  PZ 3  p  10 \4":DC=EE#POONQQ"\

 121104  25 mm  3  PZ 4  p  10 \4":DC=EE#POONRN"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, los 

 121111  25 mm  10  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#POOOOV"\

 121112  25 mm  10  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#POOOPS"\

 121113  25 mm  10  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#POOOQP"\

 121114  25 mm  10  PZ 4  Z 10 \4":DC=EE#POOORW"\

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, ZB-Box 

 121122  25 mm  10  PZ 2  p  1 \4":DC=EE#POOPPR"\

 121123  25 mm  10  PZ 3  p  1 \4":DC=EE#POOPQO"\
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TORX

1/4"
C 6.3

      INDUSTRIAL STEEL bits  

  De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle stan-
daard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4” C 6.3-scha-
cht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  Torx 

 121206  25 mm  3  T 6  p  10 \4":DC=EE#POPNTO"\

 121207  25 mm  3  T 7  p  10 \4":DC=EE#POPNUV"\

 121208  25 mm  3  T 8  p  10 \4":DC=EE#POPNVS"\

 121209  25 mm  3  T 9  p  10 \4":DC=EE#POPNWP"\

 121210  25 mm  3  T 10  p  10 \4":DC=EE#POPONV"\

 121215  25 mm  3  T 15  p  10 \4":DC=EE#POPOSQ"\

 121220  25 mm  3  T 20  p  10 \4":DC=EE#POPPNU"\

 121225  25 mm  3  T 25  p  10 \4":DC=EE#POPPSP"\

 121227  25 mm  3  T 27  p  10 \4":DC=EE#POPPUT"\

 121230  25 mm  3  T 30  p  10 \4":DC=EE#POPQNT"\

 121240  25 mm  3  T 40  p  10 \4":DC=EE#POPRNS"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  Torx, los 

 121249  25 mm  10  T 9  Z 10 \4":DC=EE#POPRWV"\

 121250  25 mm  10  T 10  Z 10 \4":DC=EE#POPSNR"\

 121255  25 mm  10  T 15  Z 10 \4":DC=EE#POPSSW"\

 121260  25 mm  10  T 20  Z 10 \4":DC=EE#POPTNQ"\

 121265  25 mm  10  T 25  Z 10 \4":DC=EE#POPTSV"\

 121270  25 mm  10  T 30  Z 10 \4":DC=EE#POPUNP"\

 121280  25 mm  10  T 40  Z 10 \4":DC=EE#POPVNO"\

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  Torx, ZB-Box 

 121294  25 mm  10  T 15  p  1 \4":DC=EE#POPWRV"\

 121295  25 mm  10  T 20  p  1 \4":DC=EE#POPWSS"\

 121296  25 mm  10  T 25  p  1 \4":DC=EE#POPWTP"\
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TAMPER 
TORX

s

1/4"
C 6.3

HEX

1/4"
C 6.3

    kwb bits

  De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle stan-
daard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4” C 6.3-scha-
cht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  t  Tamper Torx 

 121608  25 mm  3  T 8  p  5 \4":DC=EE#POTNVQ"\

 121610  25 mm  3  T 10  p  5 \4":DC=EE#POTONT"\

 121615  25 mm  3  T 15  p  5 \4":DC=EE#POTOSO"\

 121620  25 mm  3  T 20  p  5 \4":DC=EE#POTPNS"\

 121625  25 mm  3  T 25  p  5 \4":DC=EE#POTPSN"\

 121630  25 mm  3  T 30  p  5 \4":DC=EE#POTQNR"\

 121640  25 mm  3  T 40  p  5 \4":DC=EE#POTRNQ"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle stan-
daard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4” C 6.3-scha-
cht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  v  zeskant 

 121402  25 mm  3  2,5 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNPU"\

 121403  25 mm  3  3,0 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNQR"\

 121404  25 mm  3  4,0 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNRO"\

 121405  25 mm  3  5,0 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNSV"\

 121455  25 mm  3  5.5 mm  p  5 \4":DC=EE#PORSSQ"\

 121406  25 mm  3  6,0 mm  p  5 \4":DC=EE#PORNTS"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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PH

MGR
1/4"

E 6.3

PZ

MGR
1/4"

E 6.3

  INDUSTRIAL STEEL bits  

  De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle stan-
daard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. De Mega Grip Ribs 
voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur 
van bit en schroef. 1/4” E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bits, 50 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 121051  50 mm  3  PH 1  p  5 \4":DC=EE#PONSOU"\

 121052  50 mm  3  PH 2  p  5 \4":DC=EE#PONSPR"\

 121053  50 mm  3  PH 3  p  5 \4":DC=EE#PONSQO"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf, los 

 121061  50 mm  10  PH 1  Z 10 \4":DC=EE#PONTOT"\

 121062  50 mm  10  PH 2  Z 10 \4":DC=EE#PONTPQ"\

 121063  50 mm  10  PH 3  Z 10 \4":DC=EE#PONTQN"\

  De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle stan-
daard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. De Mega Grip Ribs 
voorkomen dat het bit losschiet uit de schroef en verhogen de levensduur 
van bit en schroef. 1/4” E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bits, 50 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 121151  50 mm  3  PZ 1  p  5 \4":DC=EE#POOSOR"\

 121152  50 mm  3  PZ 2  p  5 \4":DC=EE#POOSPO"\

 121153  50 mm  3  PZ 3  p  5 \4":DC=EE#POOSQV"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv, los 

 121161  50 mm  10  PZ 1  Z 10 \4":DC=EE#POOTOQ"\

 121162  50 mm  10  PZ 2  Z 10 \4":DC=EE#POOTPN"\

 121163  50 mm  10  PZ 3  Z 10 \4":DC=EE#POOTQU"\



50

1/4"
E 6.3

TORX

    kwb bits

  De kwb INDUSTRIAL STEEL bits zijn geschikt voor nagenoeg alle stan-
daard schroeftoepassingen. Gemaakt van TQ 60-staal. 1/4” E 6.3-scha-
cht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bits, 50 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  Torx 

 121310  50 mm  3  T 10  5 \4":DC=EE#POQONS"\

 121315  50 mm  3  T 15  5 \4":DC=EE#POQOSN"\

 121320  50 mm  3  T 20  5 \4":DC=EE#POQPNR"\

 121325  50 mm  3  T 25  5 \4":DC=EE#POQPSW"\

 121330  50 mm  3  T 30  5 \4":DC=EE#POQQNQ"\

 121340  50 mm  3  T 40  5 \4":DC=EE#POQRNP"\

  HIGH QUALITY xxxx  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  Torx, los 

 121350  50 mm  10  T 10  Z 10 \4":DC=EE#POQSNO"\

 121355  50 mm  10  T 15  Z 10 \4":DC=EE#POQSST"\

 121360  50 mm  10  T 20  Z 10 \4":DC=EE#POQTNN"\

 121365  50 mm  10  T 25  Z 10 \4":DC=EE#POQTSS"\

 121370  50 mm  10  T 30  Z 10 \4":DC=EE#POQUNW"\

 121380  50 mm  10  T 40  Z 10 \4":DC=EE#POQVNV"\
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PROBLEEMOPLOSSER
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PROBLEEMOPLOSSER 
(speciale vormen) bits

In het nieuwe bitassortiment van kwb vindt u ook talrijke 
artikelen voor speciale toepassingen.

Van extra lange bits voor diepzittende schroeven en 
speciale bits voor schroefhaken tot en met bijzonder lange 
speciale bits die aan elk uiteinde een verschillende 
bitpunt hebben en eenvoudig en snel kunnen worden 
omgedraaid voor een ander type schroef: deze serie biedt 
het juiste gereedschap voor elke speciale opdracht.

James Bond zou blij geweest zijn als hij bij zijn 
missies hierover kon beschikken!

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie 
in de vorm van eenvoudige pictogrammen. 
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PH PZ

SLOT HEX

MGR
1/4"

E 6.3

PH PZ

1/4"
E 6.3

T

1/4"
E 6.3

PH

Made in Japan

  De 6-delige dubbele-bitset bevat 12 van de meest gangbare aandrijvin-
gen. Door het bit eenvoudig in de machine om te keren, bent u ook voor 
de volgende schroefwerkzaamheden weer uitgerust. De 100 mm lange 
bits zijn goed geschikt om diepliggende schroeven te bereiken. PH- en PZ-
bits zijn voorzien van de Mega Grip Ribs. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL dubbel-bitset, 1/4”, 6-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

 120910  100 mm 

 PH 1, 2, 3
PZ 1, 2, 3

SLOT 4.0, 5.0, 6.0
HEX 2.0, 3.0, 4.0 

 p  10 \4":DC=EE#PNWONV"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  PROBLEEMOPLOSSER bits  

  Extra lange 150 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke 
schroeven te bereiken. Met 1/4” E 6.3-schacht. Op praktische bevesti-
gingsstrips. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bitset, 1/4”, extra lang, in houder, 4-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

 120920  150 mm  PH 2, PZ 1, 2, 3  p  10 \4":DC=EE#PNWPNU"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Extra lange 150 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke 
schroeven te bereiken. Met 1/4” E 6.3-schacht. Op praktische bevesti-
gingsstrips. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL bitset, 1/4”, extra lang, in houder, 4-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

 120930  150 mm  T 15, T 20, 
T 25, T 30  p  10 \4":DC=EE#PNWQNT"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Prehole bit - combinatie van bit en boor met verzinkboor. Ideaal voor het 
voorboren en verzinken van metalen profielen in combinatie met een hou-
ten onderconstructie, zodat de schroeven gelijkliggend kunnen worden 
verzonken. 1,5 mm-boor voor het voor- en tegelijk verzinkboren van het 
boorgat. 
 

PreHole bit met boor en verzinkboor

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 120940  PH 2, Ø 1,5 mm  p  5 \4":DC=EE#PNWRNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

EXCLU
SIEF

bij kwb
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PH PZ

PH PZ

1/4"
E 6.3 1/4"

    kwb bits

  Bits met dieptestop, aandrijving 1/4”-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, 
voor het gelijkliggend vastschroeven van lichte bouwplaten zoals bijv. 
gipsplaten, waarbij te ver doorschroeven wordt voorkomen. 
 

  Droogbouw bits met dieptestop  

 Art.-nr.  Nominale maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 104510  2 x PH 2  p  6 \4":DC=EE#NRSONP"\

  o  Pozidriv 

 104610  2 x PZ 2  p  6 \4":DC=EE#NRTONW"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Dubbel bit, omkeerbaar, met PH2- en PZ2-aandrijvingen. 1/4”-zeskant. 
Lengte 100 mm, om diepliggende schroeven te bereiken. Oppervlak in sa-
tijnfinish. 
 

  INDUSTRIAL STEEL dubbel bit, 100 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

 120950  100 mm  PH 2, PZ 2  p  5 \4":DC=EE#PNWSNR"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Hakenschroever STANDAARD, industriële kwaliteit, aandrijving 1/4”-zeskant, hoge taai-
heid, voor alle rechte of ronde haken en ogen tot 4 mm. 
 

  Hakenschroever, 2-delig  

 Art.-nr.  Houder  Lengte  Schacht  p  w  EAN 

 102000  1/4“  h   20mm  1/4“  g  C 6.3  p  6 \4":DC=EE#NPNNNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Dopsleutelset, 5-delig, chroom-vanadium, hoogglanzend verchroomd, met adapter, hou-
der 1/4”, aandrijving 1/4”-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3. 
 

  Dopsleutelset met adapter, 5-delig  

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 105110   h  7, 8, 10, 13 mm, met adapter 50 mm  p  5 \4":DC=EE#NSOONQ"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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1/4"
E 6.3 1/4"

1/4"
E 6.3 1/2" 1/4" 3/8"

HEX

magnetic

1/4"
E 6.3

      PROBLEEMOPLOSSER bits  

  Adapterset voor doppen, 2-delig, chroom-vanadium, voor alle standaard dopsleutels met 
1/4”-vierkanthouder.
Adapter 30 mm, 1/4”-vierkanthouder, aandrijving 1/4”-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3.
Adapter 50 mm, 1/4”-vierkanthouder, aandrijving 1/4”-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3. 
 

  Adapterset voor dopsleutels, 2-delig  

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 105210   h  1/4" x  Q  1/4" 30 mm 
 h  1/4" x  Q  1/4" 50 mm  p  5 \4":DC=EE#NSPONN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Adapterset voor doppen, 3-delig, chroom-vanadium, hoogglanzend verchroomd, voor alle 
standaard dopsleutels met 1/4”, 3/8”, 1/2”, aandrijving 1/4”-zeskant volgens ISO 1173, 
E 6.3. 
 

  Adapterset voor dopsleutels, 3-delig  

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 105310   h  1/4" x  Q  1/4" /  h  1/4" x  Q  3/8" 
  h  1/4" x  Q  1/2"  p  6 \4":DC=EE#NSQONU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Zeskant-dopsleutel met binnen-6-kant van chroomvanadiumstaal S2, in-
dustrial steel, passend voor alle accuschroevendraaiers, boormachines, 
bithouders, klembussen, boorhouders, hand-slagschroevendraaiers enz. 
Eenvoudig aan- en losdraaien van alle zeskantschroeven, boorschroeven, 
sandwichpaneelschroeven met buitenzeskant. Ideaal voor doe-het-zelvers 
en voor professioneel gebruik. Aandrijving 1/4"-zeskant volgens ISO 
1173, E 6.3, snel en eenvoudig vasthouden van de schroeven door de 

permanente magneet, lengte 50 mm 
 

  Zeskant-dopsleutel met 1/4" en E 6.3-schacht  

 Art.-nr.  Nominale maat  p  w  EAN 

 102755  5.5  p  5 \4":DC=EE#NPUSSW"\
 102706  6  p  5 \4":DC=EE#NPUNTO"\

 102707  7  p  5 \4":DC=EE#NPUNUV"\

 102708  8  p  5 \4":DC=EE#NPUNVS"\

 102710  10  p  5 \4":DC=EE#NPUONV"\

 102711  11  p  5 \4":DC=EE#NPUOOS"\

 102712  12  p  5 \4":DC=EE#NPUOPP"\

 102713  13  p  5 \4":DC=EE#NPUOQW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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SAFETY bits
De technische ontwikkelingen op de apparatenmarkt 
vragen ook om innovatieve oplossingen op de 
gereedschappenmarkt. Veel moderne apparaten in de handel 
zijn voorzien van veiligheidsschroeven met exotische 
schroefkoppen die met standaard bits niet kunnen worden 
losgemaakt. 
Wie kent de situatie niet: de koffiemachine is defect en de 
garantieperiode is toevallig net afgelopen. Natuurlijk 
proberen velen hun apparaten zelf te repareren: praktisch 
instructiefilmpjes vindt men online en de reserveonderdelen 
zijn betaalbaar.

Maar de schroeven hebben een merkwaardige vorm en men 
vindt geen geschikt bit in de gereedschapskist. Dat is een 
probleem. En wij zorgen voor de oplossing met ons complete 
assortiment SAFETY bits dat wij voor u hebben 
samengesteld.

Alleen bij ons vindt u een uitgebreid aanbod 
van veiligheidsbits met veel verschillende punten.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in 
de vorm van eenvoudige pictogrammen.
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ROBERTSON

1/4"
E 6.3

TORQUE
SET

,

1/4"
E 6.3

TriWing
=

1/4"
E 6.3

SPANNER

*

1/4"
E 6.3

  SAFETY bits met Robertson-punt (vierkant), 4-delige set. Bits speciaal ont-
wikkeld voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. in elektrische 
schakelkasten of in garages voor het werken aan oldtimers. Hoogwaardig 
TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moeilijk toe-
gankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4” E 6.3-schacht. Oppervlak in 
satijnfinish. 
 

  SAFETY Robertson bits, 100 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  ¡  Robertson 

 129640  100 mm  1, 2, 3, 4   p  5 \4":DC=EE#PWTRNS"\

  HIGH QUALITY xxxx  

      SAFETY bits  

  SAFETY bits met Torque Set-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld 
voor toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. in de luchtvaart. Hoog-
waardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moei-
lijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4” E 6.3-schacht. Opper-
vlak in satijnfinish. 
 

  SAFETY TorqueSet bits, 100 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  ,  TorqueSet 

 129840  100 mm  4, 6, 8, 10  p  5 \4":DC=EE#PWVRNW"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  SAFETY bits met TriWing-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. bij de technische voorzienin-
gen in huis, huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica. Hoog-
waardig TQ 60-staal. Extra lange 100 mm-bits, om diepliggende of moei-
lijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 1/4” E 6.3-schacht. 
Oppervlak in satijnfinish. 
 

  SAFETY TriWing bits, 100 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  ,  TriWing 

 129740  100 mm  1, 2, 3, 4  p  5 \4":DC=EE#PWURNP"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  SAFETY bits met Spanner-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen met veiligheidsschroeven. O.a. bij huishoudelijke apparaten 
en consumentenelektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 100 
mm-bits, om diepliggende of moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. 
Met 1/4” E 6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish. 
 

  SAFETY Spanner bits, 100 mm  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  *  Spanner 

 129340  100 mm  4, 6, 8, 10  p  5 \4":DC=EE#PWQRNR"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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MICRO bits
De markt is oververzadigd van verschillende bits voor 
nagenoeg alle standaard schroeven. Maar denken 
leveranciers ook aan uw individuele behoeften?

kwb heeft als doel om iedereen het passende gereedschap 
te bieden. Daarom hebben wij ook aan u gedacht, beste 
modelbouwers, knutselaars, smartphonedokters en 
koffiefans. In ons assortiment vindt u altijd het juiste 
microbit. kwb biedt speciale bitsets met microbits, maar 
wij gaan nog een stap verder en zorgen voor individuele 
oplossingen voor specifieke schroefwerkzaamheden:

ons assortiment omvat immers microbits als losse artikelen. 
Dus als in uw atelier slechts één schroefvorm ontbreekt, dan 
hoeft u bij ons geen complete set te kopen. 
Onze ‘kleine helpers’ voor alle omstandigheden zijn 
vervaardigd van hoogwaardig staal en precisiegeslepen, 
om perfect in kleine schroefkoppen te passen.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de 
vorm van eenvoudige pictogrammen.

Microbithouder, ideaal voor het gebruik met microbits.

Art.-nr. 128010
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PH

4 MM

PZ

4 MM

T TT
s

4 MM

SLOT

4 MM

  MICRO bits met Phillips-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in brilmonturen 
en kleine elektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, 
om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantscha-
cht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip. 
 

  MICRO bits, 28 mm, 4-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 128040  28 mm  PH 000, PH 00, 
PH 0, PH 1  p  5 \4":DC=EE#PVNRNR"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  MICRO bits  

  MICRO bits met Pozidriv-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in brilmonturen 
en kleine elektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, 
om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantscha-
cht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip. 
 

  MICRO bits, 28 mm, 4-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 128140  28 mm  PZ 000, PZ 00, 
PZ 0, PZ 1  p  5 \4":DC=EE#PVORNO"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  MICRO bits met Pozidriv-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in kleine elek-
tronica en consumentenelektronica, gameconsoles. Hoogwaardig TQ 
60-staal. Extra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te 
bereiken. Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op 
praktische bevestigingsstrip. 
 

  MICRO bits, 28 mm, 5-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  r  T +  t  TT 

 128240  28 mm  T 3, T 4, T 5, T 6 
 TT 8  p  5 \4":DC=EE#PVPRNV"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  MICRO bits met platte punt, 5-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in brilmonturen 
en kleine elektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 28 mm-bits, 
om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 4 mm-zeskantscha-
cht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische bevestigingsstrip. 
 

  MICRO bits, 28 mm, 5-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  k  Plat, ZB-kaart 

 128540  28 mm  1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 
3.5 mm  p  5 \4":DC=EE#PVSRNW"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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HEX

4 MM

ROBERTSON

4 MM

TriWing
=

4 MM

STAR

x

4 MM

    kwb bits

  MICRO bits met zeskantpunt, 5-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in kleine elek-
tronica en consumentenelektronica. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lan-
ge 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 
4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische beves-
tigingsstrip. 
 

  MICRO bits, 28 mm, 5-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  v  Zeskant 

 128440  28 mm  0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 
2.0  p  5 \4":DC=EE#PVRRNP"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  MICRO bits met Robertson-punt, 4-delige set. Bits speciaal ontwikkeld 
voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in de 
elektrotechniek en bij oldtimers. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 
28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 
4mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische be-
vestigingsstrip. 
 

  MICRO bits, 28 mm, 3-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  ¡  Robertson 

 128640  28 mm  0, 1, 2  p  5 \4":DC=EE#PVTRNT"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  MICRO bits met TriWing-punt, 3-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in de consu-
mentenelektronica en bij gameconsoles. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra 
lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 
4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische beves-
tigingsstrip. 
 

  MICRO bits, 28 mm, 3-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  =  TriWing 

 128740  28 mm  0, 1, 2  p  5 \4":DC=EE#PVURNQ"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  MICRO bits met sterpunt, 3-delige set. Bits speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. O.a. in de consu-
mentenelektronica en bij gameconsoles. Hoogwaardig TQ 60-staal. Ex-
tra lange 28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. 
Met 4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische 
bevestigingsstrip. 
 

  MICRO bits, 28 mm, 3-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

  �  Ster 

 128840  28 mm  0.8, 1.2, 2.0 mm  p  5 \4":DC=EE#PVVRNN"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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PENTALOBE

4 MM

  MICRO bits  

  MICRO bits met pentalobe-punt, 3-delige set. Bits speciaal ontwikkeld 
voor toepassingen met uiterst kleine schroefverbindingen. Gebruikt bij 
producten van het merk Apple. Hoogwaardig TQ 60-staal. Extra lange 
28 mm-bits, om moeilijk toegankelijke schroeven te bereiken. Met 
4 mm-zeskantschacht. Oppervlak in satijnfinish. Bits op praktische be-
vestigingsstrip. 
 

  MICRO bits, 28 mm, 3-delig  

 Art.-nr.   c   Nominale maat  p  w  EAN 

 Pentalobe 

 128340  28 mm  TS 1, TS 4, TS 6  p  5 \4":DC=EE#PVQRNS"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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BITBOXEN en BITSETS
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COMBINATION SAFETY TORSION
EXTREME
FORCE

INDUSTRIAL
STEEL

BITBOXEN en
BITSETS
De bitboxen van kwb bieden u de perfecte oplossing 
voor alles wat vastgeschroefd dient te worden. De 
meest uiteenlopende varianten van boxen en sets 
bevatten telkens bits en houders voor specifieke 
werkzaamheden.

Door de verschillende kleurmarkeringen kunt u zonder 
probleem zien welke box u moet nemen, om snel en 
doelgericht de juiste bits bij de hand te hebben. Nooit 
meer zoeken naar losse bits: neem direct de gepaste 
set en u kunt beginnen. Alles zit perfect opgeborgen, 
precies zoals u het nodig hebt, en zo krijgt u sneller 
gedaan wat u wilt doen!

Vele bitboxen van kwb zijn voorzien van een riemclip 
waarmee u de box veilig aan uw riem kunt bevestigen. 
Dat is een enorm voordeel, bijvoorbeeld als u op een 
ladder of grote hoogte werkzaamheden uitvoert.

De nieuwe kwb-bitboxen met gepatenteerd design 
Naast de bekende boxen komt er een innovatief assorti-
ment van premium bitboxen voor uw accuschroeven-
draaier. Ze beschikken over de vertrouwd clip om de 
box aan uw riem vast te maken. Daar kunt u de box 
openen en zelfs met de accuschroevendraaier in de 
hand het bit verwisselen. Afhankelijk van de variant 
bevatten de boxen ook de vaak benodigde bits van 
50 mm lang. In alle boxen zit bovendien een 
hoogwaardige snelwisselbithouder in de bij de box 
passende kleur en een dopadapter voor ¼”-doppen.

De nieuwe HANDY bitboxen van kwb
U wilt een bitset met alle basisbenodigdheden en geen 
overtollige ballast in een veel te grote box? Dan past 
deze box perfect bij u!
 

Kleiner en smaller dan een pakje sigaretten past deze 
12-delige set in iedere hemd- of broekzak. En hij bevat 
hierbij zelfs een schroevendraaier met uitneembare 
magneethouder voor accuschroevendraaiers.

De box, die verkrijgbaar is in 6 verschillende uitvoeringen, 
is ideaal voor mensen die precies weten wat ze nodig 
hebben!

Past perfect 

in de borstzak
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MGR Torsion

Combi Bit-Box met bits voor elke toepassing. Bevat Extreme Force bits voor Slagmoer-
sleutel, Edelstahlbits voor roestvrij staal vakbonden, Torsiebits voor zware Schroeven en 
tandaard bits voor de meest gangbare schroeven . Bits met verschillende oppervlakte be-
handelingen voor onderscheidende kwaliteiten. Met magnetische snelwisselbithouder en 
1/4" adapter voor doppen. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische riem-
clip.

COMBINATION Bit-Box, 32-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

display

160700 8 in een toonbankdisplay p Z8 4":DC=EE#TNUNNQ"

los

160710 Zie overzicht p 4 4":DC=EE#TNUONP"

PROFESSIONAL xxxxx

BITBOXEN en BITSETS

Safety Bit-Box met bits voor elke veiligheid schroef. Veel moderne apparaten in de handel 
zijn uitgerust met speciale beveiliging schroeven die speciale schroefkoppen hebben en 
kunnen alleen worden geopend met de KWB Safety bits. De box bevat 25 en 50 mm lang 
bits. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor doppen. De box is ge-
maakt van stevig kunststof met praktische riemclip.

SAFETY Bit-Box, 32-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

display

162800 8 in een toonbankdisplay p Z 8 4":DC=EE#TPVNNV"

los

162810 Zie overzicht p 4 4":DC=EE#TPVONU"

PROFESSIONAL xxxxx

Torsie Bit-box met speciale bits voor moeilijke schroeven en schroeven die moeilijk be-
reikbaar zijn. De speciaal vervaardigde torsie zone beschermt de bit bij hoge kracht tegen 
breuk. De box bevat 25 en 50 mm lang bits. Met magnetische snelwisselbithouder en 
1/4" adapter voor vak dopsleutel. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische 
riemclip.

TORSION Bit-Box, 32-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

display

163700 8 in een toonbankdisplay p Z 8 4":DC=EE#TQUNNN"

los

163710 Zie overzicht p 4 4":DC=EE#TQUONW"

PROFESSIONAL xxxxx

EXCLU
SIEF

bij kwb

NIEUW
!

NIEUW
!
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magnetic

QUICK 
CHANGE

Torsion

IM
P
A

C
T

magnetic

QUICK 
CHANGE

MGR

kwb bits

Extreme Force Bit-box met speciale bits voor extreme schroef toepassingen en speciaal 
geschikt voor slagschroevendraaiers. De speciaal vervaardigde torsie zone beschermt de 
bit bij hoge kracht tegen breuk . De box bevat 25 en 50 mm lang bits. Met magnetische 
snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor vak dopsleutel. De box is gemaakt van stevig 
kunststof met praktische riemclip.

EXTREME FORCE Bit-Box, 32-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

165510 zie overzicht p 4 4":DC=EE#TSSONQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Industrial Steel Bit-Box met bits vanTQ 60 staal voor de meest gangbare schroeven. Om 
ee bit vorm in één oogopslag te herkennen, zijn de KWB -bits met een praktische kleur-
ring uitgevoerd. Met magnetische snelwisselbithouder en 1/4" adapter voor vak dopsleu-
tel. De box is gemaakt van stevig kunststof met praktische riemclip.

INDUSTRIAL STEEL standard bitbox, 32-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

display

162700 8 in een toonbankdisplay p Z8 4":DC=EE#TPUNNO"

los

162710 zie overzicht p 4 4":DC=EE#TPUONN"

PROFESSIONAL xxxxx

 praktische 
riemclip

NIEUW
!
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magnetic

QUICK 
CHANGE

Bitbox, 32-delig, bits: aandrijving 1/4“-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, industriële kwa-
liteit, met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden, snelwissel-
bithouder aandrijving 1/4“-zeskant volgens ISO 1173, E 6.3, box met praktische riemclip.

MOST wanted BITS, bitbox 32-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

12 in een toonbankdisplay

118800 zie overzicht p Z 12 4":DC=EE#OVVNNU"

PROFESSIONAL xxxxx

BITBOXEN en BITSETS

Bitbox, 17-delig, bits en doppen, bits: aandrijving 1/4“-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, 
industriële kwaliteit, met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden, 
CV-doppen, met Gear-profiel, voor alle gangbare schroefkopvormen, omschakelbare 
rvs-ratel met 1/4“-zeskanthouder volgens ISO 1173, box met praktische riemclip.

BITS and SOCKETS, bitbox 17-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

12 in een toonbankdisplay

118900 zie overzicht p 12 4":DC=EE#OVWNNR"

PROFESSIONAL xxxxx

 praktische 
riemclip
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magnetic

magnetic

        kwb bits

  Bitbox, 30-delig, 2 componentenmicrobithouder met bevestigingshuls en vastklikfunctie, 
bitverlengstuk op 4 lengtes vastklikbaar. Microbits: industriële kwaliteit, TQ 60, aandrij-
ving 4 mm-zeskant, alle gangbare bits voor spelconsoles, smartphones, MacBook, iPho-
ne, met name ook voor iPhone 5 + 6, digitale camera’s, brillen en modelbouw. Incl. zuig-
nap en kunststof hendel voor het veilig afnemen van glasplaatjes van smartphones en 
voor het openen van de behuizing, opener voor SIM-kaarten, bitbox van stevige kunststof 
met handige riemclip incl. magneetstrip om schroeven veilig neer te leggen. 
 

  BITS for BYTES, 30-delige bitbox  

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 12 in een toonbankdisplay 

 119100  zie overzicht  p  Z12 \4":DC=EE#OWONNU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Bit-Box, 35 stuks, industriële kwaliteit, TC 60-bits: 1/4". Hexagon tot ISO 1173, C 6.3, mi-
cro-beetjes: Drive 4 mm zeskant, met kleur identificatie ringen, quot aan de vorm van het 
hoofd, bithouder rijden 1/4" onderscheiden Hexagon tot ISO 1173, E 6.3, micro-magne-
tische houder, het opnemen van 4 mm, 2-componenten greep, doos gemaakt van stevig 
kunststof met praktische riemclip, 12 stuks in een toonbank display. 
 

  ONE for ALL, bitbox 35-delig  

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 12 in een toonbankdisplay 

 119000  zie overzicht  p  12 \4":DC=EE#OWNNNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

Onze

NR. 1 • geoptimaliseerde microbithouder met   
   bevestigingshuls 
• bitverlengstuk op 4 lengtes vastklik      
   baar 
• magneetstrip om schroeven veilig  
   neer te leggen

NIEUW
!

EXCLU
SIEF

bij kwb
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magnetic

magnetic Torsion

Coated in 
Germany

Coated in Coated in 

EASY PRESSURE
LOW

  Bitbox, 37-delig, bits: industriële kwaliteit TQ 60, aansluiting 1/4”-zeskant volgens ISO 
1173, C 6.3, microbits: industriële kwaliteit, TQ 60, aandrijving 4mm-zeskant, bitbox van 
stevige kunststof met praktische riemclip, 2C-handgreep, De meest gangbare bits voor 
veiligheidsschroeven in diverse apparaten, fijne elektronica, keukenapparaten, opname- 
en audioapparaten, brillen en modelbouw. Incl. een adapter voor microbits voor standaard 
magneethouders en accuschroevendraaiers, 12 stuks in toonbankdisplay. 
 

  SAFETY BITS, 37-delige bitbox  

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 12 in een toonbankdisplay 

 119200  zie overzicht  p  Z12 \4":DC=EE#OWPNNR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  BITBOXEN en BITSETS  

  12 delige set. Past in elke borst- of broekzak . Bevat een normale schroevendraaier met 
afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Diamond bitjes ideaal 
voor frequent schroeven en moeiteloos werken. reduceerd effectief het uitbreek effect.
Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een ge-
kleurde kleurring. 
 

  DIAMOND Handy Bit-Box, 12-tlg.  

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 ZB-kaart 

 156010  zie overzicht  p  6 \4":DC=EE#STNONN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

Past perfect 

in de borstzak

EXCLU
SIEF

bij kwb

EXCLU
SIEF

bij kwb
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magnetic Torsion MGR

magnetic Torsion MGR

1x     6x
TIN

1x     6x
TIN

    kwb bits

  12 delige set. Past in elke bors- of broekzak . Bevat een normale schroevendraaier met 
afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Diamond bitjes ideaal 
voor frequent schroeven en moeiteloos werken. reduceerd effectief het uitbreek effect. 
Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een ge-
kleurde kleurring. 
 

  TITAN Handy Bit-Box, 12-delig  

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 ZB-kaart 

 154020  zie overzicht  p  6 \4":DC=EE#SRNPNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  12 delige set. Past in elke borst- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met 
afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met titan bits voor serie 
schroeven. Ca. 6 x langere levensduur dan standaard bits. Om de de juiste bit in een oog-
opslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring. 
 

  TITAN Handy Bit-Box, 12-delig  

 Art.-nr.  Inhoud  p  w  EAN 

 ZB-kaart 

 154010  zie overzicht  p  6 \4":DC=EE#SRNONP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

Past perfect 

in de borstzak

EXCLU
SIEF

bij kwb

EXCLU
SIEF

bij kwb
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magnetic MGR Torsion

magnetic MGR

12 delige set. Past in elke bors- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met 
afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Torsie bits speciaal 
voor moeilijke en vastzittende schroeven. De speciale Torsie zone voorkomt dat de bit bij 
hoge kracht opbouw breekt. Om de de juiste bit in een oogopslag te herkennen zijn de 
bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.

TORSION Handy Bit-Box, 12-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

ZB-kaart

152010 zie overzicht p 6 4":DC=EE#SPNONR"

PROFESSIONAL xxxxx

BITBOXEN en BITSETS

12 deliges set, past in elke bors- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met 
afneembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Industrial steel Bits van 
TQ 60 staal voor de meest gangbare schroef werkzaamheden. Om de de juiste bit in een 
oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

ZB-kaart

151010 zie overzicht p 6 4":DC=EE#SONONS"

PROFESSIONAL xxxxx

Past perfect 

in de borstzak

EXCLU
SIEF

bij kwb

EXCLU
SIEF

bij kwb
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magnetic

1/4"
C 6.3

1/4"
E 6.3

magnetic MGR
1/4"

C 6.3

magnetic MGR

magnetic MGR

kwb bits

9-delige set in praktische dispenserbox. Bevat een magneethouder met E6.3-schacht 
voor accuschroevendraaiers. Uitgerust met 25 en 50 mm lange bits in de meest gangba-
re afmetingen. Hoogwaardig CV-staal. Met 1/4” C6.3/E6.3-schacht. Oppervlak in satijn-
finish.

STANDAARD bitdispenser, 9-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

113910

k 4, 5, 7 mm 
 mPH 1, PH 2 
 o PZ 1, PZ 2 

 m PH 2 
 o PZ 2 

 Bithouder 1/4" E 6.3

p 10 4":DC=EE#OQWONV"

HIGH QUALITY xxxx

16-delige set in praktische uitklapbare cassette met opstelfunctie voor comfortabel uitne-
men van de gereedschappen. Bevat een magneethouder met E6.3-schacht voor accus-
chroevendraaiers. Uitgerust met 25 mm lange bits in de meest gangbare afmetingen. 
Phillips- en Pozidriv-bits met Mega Grip Ribs. Hoogwaardig TQ 60-staal. Bits met 1/4” 
C6.3-schacht. Oppervlak in satijnfinish.

COMBI bitbox, 16-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

107410

1 Bithouder 
 k 4, 5 mm 

 m 1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 
 o 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 
 r T 10, T 20, T 25, T 30, T 40

p 10 4":DC=EE#NURONP"

HIGH QUALITY xxxx

12 delige set, past in elke bors- of broekzak. Bevat een normale schroevendraaier met af-
neembare magneethouder voor de accu machine. Uitgerust met Industrial steel Bits van 
TQ 60 staal voor de meest gangbare schroef werkzaamheden. Om de de juiste bit in een 
oogopslag te herkennen zijn de bits uitgevoerd met een gekleurde kleurring.

INDUSTRIAL STEEL Standard Handy Bit-Box, 12-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

ZB-kaart

151020 zie overzicht p 6 4":DC=EE#SONPNR"

PROFESSIONAL xxxxx

Art.-nr. Inhoud p w EAN

2 x 5 stuks in een display

151030 zie overzicht p 10 4":DC=EE#SONQNQ"

EXCLU
SIEF

bij kwb

EXCLU
SIEF

bij kwb
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magnetic

Precisiebit- en -doppenset STANDARD, aandrijving bits 4 mm-zeskant, met gekleurde 
markeerringen, inclusief microbits voor werkzaamheden aan brillen, mobiele telefoons, 
camera’s, MP3-spelers, notebooks, afstandsbedieningen, doppen met kleurmarkeringen, 
flexibel verlengstuk, uittrekbare handschroevendraaier, houder 4 mm-zeskant, in prakti-
sche opbergdoos, 10 sets in toonbankdisplay.

Precisiebit- en doppenset STANDARD, 40-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

10 in een toonbankdisplay

115700 zie overzicht 10 4":DC=EE#OSUNNQ"

PROFESSIONAL xxxxx

Precisie Micro-bit ingesteld STANDARD, stukjes rijden 1/4" Hexagon tot ISO 1173, C 6.3, 
houders quot permanente magneet houder 1/4" Hexagon tot ISO 1173, de schenkel 1/4" 
Hexagon tot ISO 1173, E 6.3, greep met quick-change opnemen 1/4" Hexagon tot ISO 
1173, om te werken aan een bril, mobiele telefoons, camera´s, MP3-spelers, notebook 
computers, afstandsbedieningen, op een praktische, self-opening opbergtas.

Precisiemicrobitset STANDARD, 11-delig.

Art.-nr. Inhoud p w EAN

117700 zie overzicht p 10 4":DC=EE#OUUNNO"

HIGH QUALITY xxxx

BITBOXEN en BITSETS

Power Box, stukjes rijden 1/4" zeshoek volgens ISO 1173, C 6,3 en E 6,3, quick-change 
houder met permanente magneet, as 1/4" Hexagon tot ISO 1173, E 6.3, met kleur iden-
tificatie ringen, steen, metaal, hout boor met zeshoekige schacht 1/4", CV stopcontacten 
met Gear-profiel, 2 lange bit houder, in een stijve metalen behuizing.

POWER BOX, 67-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

106300 zie overzicht 4 4":DC=EE#NTQNNU"

PROFESSIONAL xxxxx
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magnetic

1/4"
C 6.3

Power-Box, bits aandrijving 1/4“-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3 en E 6.3, inclusief bits 
met bijzondere kopvormen, voor gebruik op elektronische onderdelen, behuizingen enz., 
bithouder met permanente magneet, 1/4“-zeskantschacht volgens ISO 1173, E 6.3, 
CV-doppen Super Lock, lange bithouder, ratelhandgreep met 1/4“-zeskanthouder vol-
gens ISO 1173, in stevige metalen koffer

POWER BOX, 92-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

106800 zie overzicht 6 4":DC=EE#NTVNNP"

PROFESSIONAL xxxxxx

Bitbox, bits aandrijving 1/4“-zeskant volgens ISO 1173, C 6.3, snelwisselhouder met per-
manente magneet, 1/4“-zeskanthouder volgens ISO 1173, 1/4“-zeskantschacht volgens 
ISO 1173, E 6.3, met gekleurde markeerringen om de kopvormen te onderscheiden, voor 
alle standaard schroefwerkzaamheden, in handige, plaatsbesparende vouwbox, eenvou-
dig uit te nemen bits, dankzij onafhankelijk van elkaar uitklapbare bitlijsten.

Bitset in klapbox, 31-delig

Art.-nr. Inhoud p w EAN

107100 zie overzicht p 8 4":DC=EE#NUONNP"

HIGH QUALITY xxxx

kwb bits
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BASIC USE bits
De BASIC USE bitserie wordt vervaardigd van 
chroom-vanadium.

De bits zijn geschikt voor alle gangbare toepassingen en 
zijn met verschillende punten als set verkrijgbaar. De bits 
hebben een ¼”-aandrijving volgens ISO 1173, vorm C 6.3.

Op de verpakking vindt u de benodigde informatie in de 
vorm van eenvoudige pictogrammen.
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PH

PZ
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  De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassin-
gen. Gemaakt van CV-staal. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  BASIC USE bits; 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 120001  25 mm  5  PH 1  p  10 \4":DC=EE#PNNNOQ"\

 120002  25 mm  5  PH 2  p  10 \4":DC=EE#PNNNPN"\

 120003  25 mm  5  PH 3  p  10 \4":DC=EE#PNNNQU"\

 120040  25 mm  5 
 2 x PH 1,
2 x PH 2, 
1 x PH 3 

 p  10 \4":DC=EE#PNNRNP"\

  BASIC USE bits  

  De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassin-
gen. Gemaakt van CV-staal. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  BASIC USE bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 120101  25 mm  5  PZ 1  p  10 \4":DC=EE#PNONON"\

 120102  25 mm  5  PZ 2  p  10 \4":DC=EE#PNONPU"\

 120103  25 mm  5  PZ 3  p  10 \4":DC=EE#PNONQR"\

 120140  25 mm  5 
 2 x PZ 1, 
2 x PZ 2, 
1 x PZ 3 

 p  10 \4":DC=EE#PNORNW"\

    

  De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassin-
gen. Gemaakt van CV-staal. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  BASIC USE bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  T 

 120210  25 mm  5  T 10  p  10 \4":DC=EE#PNPONW"\

 120215  25 mm  5  T 15  p  10 \4":DC=EE#PNPOSR"\

 120220  25 mm  5  T 20  p  10 \4":DC=EE#PNPPNV"\

 120225  25 mm  5  T 25  p  10 \4":DC=EE#PNPPSQ"\

 120234  25 mm  5  3 x T 30, 
2 x T 40  p  10 \4":DC=EE#PNPQRS"\
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                kwb bits

  De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassin-
gen. Gemaakt van CV-staal. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  BASIC USE bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  k  Plat 

 120540  25 mm  5  2.0, 3.0, 4.0, 
5.0, 6.0 mm  p  10 \4":DC=EE#PNSRNU"\

    

  De kwb BASIC USE bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassin-
gen. Gemaakt van CV-staal. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  BASIC USE bits, 25 mm  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  v  Zeskant 

 120440  25 mm  5  3.0, 4.0, 5.0, 
6.0, 8.0 mm  p  10 \4":DC=EE#PNRRNN"\

  De kwb bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Ge-
maakt van S2-staal. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  S 2 Bits, 25 mm, 25-delig., PH2  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  m  Phillips / kruisgleuf 

 120092  25 mm  25  PH 2  p  1 \4":DC=EE#PNNWPO"\

  De kwb bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Ge-
maakt van S2-staal. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  S 2 Bits, 25 mm, 25-delig., PZ2  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  o  Pozidriv 

 120192  25 mm  25  PZ 2  p  1 \4":DC=EE#PNOWPV"\
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T

  BASIC USE bits  

  De kwb bits zijn ontwikkeld voor eenvoudige schroeftoepassingen. Ge-
maakt van S2-staal. 1/4” C 6.3-schacht. 
 

  S 2 Bits, 25 mm, 25-delig.  

 Art.-nr.   c   Inhoud  Nominale 
maat  p  w  EAN 

  r  T 

 120295  25 mm  25  T 20  p  1 \4":DC=EE#PNPWST"\

 120296  25 mm  25  T 25  p  1 \4":DC=EE#PNPWTQ"\
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