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Cheie inelară cu clichet cu articulație și capuri 
interschimbabile 

Descrierea produsului
Cheie cu clichet  cu articulație și set de capuri interschimbabile speciale, care este ideală pentru deșurubarea și 
înșurubarea conexiunilor filetate care se termină cu un element de fixare hexagonal. Datorită clichetului, nu este 
nevoie să repoziționați cheia, în timp ce capurile interschimbabile permit lucrul cu șuruburi de diferite dimensiuni. 
setul format din 36 de elemente vă permite să obțineți un set complet de chei de dimensiunile 8 – 19 mm. Include, 
de asemenea, 24 de biți de șurubelniță cu adaptor. Aplicația universală a cheii face posibilă utilizarea acesteia atât 
în atelier, cât și în lucrările de renovare, construcție și instalare.   

Caracteristici
 . cheie inelară cu clichet cu articulație de dimensiunile 14 x 19 mm;
 . fabricată din oțel aliat de crom-vanadiu rezistent, de înaltă calitate;
 . articulația vă permite să reglați înclinarea capului și să lucrați în locuri greu accesibile;
 . mecanism cu clichet cu 72 de dinți;
 . setul de chei hexagonale vă permite să folosiți 1 cheie pentru a obține un set complet de chei  

de dimensiuni 8 – 19 mm;
 . Setul format din 36 de piese este ambalat într-o valiză practică pentru a facilita transportul  

și depozitarea tuturor pieselor.

Setul include:
Setul include: o cheie inelară cu clichet cu articulație de dimensiunile 14 x 19 mm
capuri interschimbabile hexagonale: 
14 mm: 8, 9, 10, 11, 12 mm 
19 mm: 13, 15, 16, 17, 18 mm
adaptor pentru biți de șurubelniță: 1/4” x 14 mm
biți de șurubelniță: 
SL 3/5/7  
PH1, PH2, PH3 
PZ1, PZ2, PZ3 
HEX H2, H3, H4, H5, H6 
TORX T15, T20, T25, T30, T40 
TIANGLE 2/3 
FORK 4/6/8
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