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WÓZEK NARZĘDZIOWY 141-elementów 
 

 

Wózek narzędziowy wykonany z blachy stalowej 
lakierowanej na czerwono. Wyposażone w dwa  
kółka stałe i dwa osadzone obrotowo z hamulcem. 
Posiada 7 szuflad łożyskowanych kulkowo, 
zamykanych na klucz. Każda szuflada wyłożona 
mikrogumą. Rękojeść transportowa ułatwia 
przemieszczanie wózka.  
 

Nr art. TENG_141 

 
 
 
 

Zdjęcie Nr artykułu Opis 

 

16263-0107 Wózek TCW 807 SV 
Maksymalne obciążenie szuflad: 25 kg 
Wymiary szuflad (5 szt.): 576x380x75 mm 
Wymiary szuflad (2 szt.): 576x380x150 mm 
Wymiary wózka: 670x460x960 mm 
Średnica kółek: 125 mm 

 

 

11254-0109 Mata do blatu wózków monterskich 

 

 

0349-0109 TT1435 - Zestaw kluczy nasadowych 35 elementów 
Nasadki krótkie (11 szt.): 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 

mm 
Nasadki długie (6 szt.): 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm 
Groty płaskie: 0.8x4; 1.2x5.5 mm 
Groty typu Phillips: 1; 2 
Groty typu Pozidriv: 1; 2 
Groty typu TX: TPX 10; TPX 15; TPX20 
Groty do gniazd sześciokątnych: 5; 6 mm 

 

 

0357-0256 TT1217-6 - Zestaw 17 nasadek 6-kątnych w rozmiarze: 
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 
27; 30; 32 mm 

 

Skład zestawu: 
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2756-0101 TT1236 – Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych ze stali 
chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu 
końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, 
odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. 
Chromowane. Rozmiar:  8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19 mm 

 

 

17440-0101 TT917N - Zestaw 7 wkrętaków: płaskich do nacięć 
prostych i krzyżowych do gniazd Phillips i Pozidriv. 
Trzon o przekroju okrągłym ze stali TT-MV-PLUS. 
Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do 
zawieszania. 

Wkrętak płaski (3 szt.): 0.5x3.0x75 mm; 1.0x5.5x75 mm 
1.2x6.5x100 mm 

Wkrętak Philips (3 szt.): 0-75 mm; 1-75 mm; 2-100 mm 
Wkrętak Pozidriv 1 (szt.) 2-100 mm 

 

 

4428-0105 TT440 - zestaw 4 szczypiec:  szczypce nastawne (10”), 
kombinerki (7”), szczypce z cięciem bocznym (6”) i 
płaskie (8”). Wykonane ze stali chromowo-
wanadowej. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.  
 

 

 

6892-0107 TTTX7 - zestaw 7 kluczy TX z rękojeścią poprzeczną. 
Do gniazd systemu TX (również z centralnym 
czopem). Rozmiar kluczy TX: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40  

 

 

6893-0106 TTHEX7 - zestaw 7 kluczy trzpieniowych 
sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną. Kuliście 
uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza 
umożliwia pracę przy przechyle do 30°. Rozmiar: 2.5; 
3; 4; 5; 6; 7; 8 mm 
 

 

 

6885-0106 TTHEX23 - zestaw składający się z 20 grotów 
sześciokątnych (krótkich i długich), do gniazd 
sześciokątnych. Ponadto dwie nasadki pośrednie do 
osadzania grotów i wkrętak sześciokątny. 

Grot z chwytem 10 mm, dług. 40 mm 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 
Grot z chwytem 12 mm, dług. 40 mm 12; 14; 17; 19 mm 
Grot z chwytem 10 mm, dług. 75 mm 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 
Grot z chwytem 12 mm, dług. 75 mm 12; 14; 17; 19 mm 
Nasadka pośrednia □ ½" - 10 mm 
Nasadka pośrednia □ ½" - 12 mm 
Wkrętak sześciokątny 2.0 mm 
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6886-0105 TTTX23 - Zestaw składający się z 20 grotów 
wkrętakowych (krótkich i długich) (½" □) do gniazd 
sześciokątnych systemu TX. Do pracy ręcznej. 
Ponadto dwie nasadki pośrednie do osadzania grotów 
i wkrętak sześciokątny. 

Grot z chwytem 10 mm, dług. 40 mm 20; 25; 27; 30; 40; 
45; 50; 55 TX 

Grot z chwytem 12 mm, dług. 40 mm 60; 70 TX 

Grot z chwytem 10 mm, dług. 75 mm 20; 25; 27; 30; 40; 
45; 50; 55 TX 

Grot z chwytem 12 mm, dług. 75 mm 60; 70 TX 
Nasadka pośrednia □ ½" - 10 mm 
Nasadka pośrednia □ ½" - 12 mm 
Wkrętak sześciokątny 2.0 mm 

 

 

0357-0108 TT1205 - Zestaw pokrętła zapadkowego, z 
przełącznikiem dźwigienkowym i przyciskiem do 
blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nakładania 
nasadek. Ponadto w skład zestawu wchodzi przegub 
uniwersalny i dwa przedłużacze (125  i 250 mm). 
Wszystkie z chwytem □ ½". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


