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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Forskellige længder, til RW- og AW-skruer

Mere kraft på grund af større kontaktområde i 
bitten
• Bitten passer perfekt i drevet og sikrer et højere niveau af 

stabilitet og præcis placering under skrueprocessen. Den 
koniske og dybt indlejrede RW-bit skaber en fordybning 
med stram pasform til skruer op til D = 5,0 mm. Dette giver 
mulighed for at udføre skrueopgaver med én hånd og 
sikrer fremragende støtte ved positionering, selv når der 
ikke anvendes en magnetisk bitholder. Dette sparer tid, 
beskytter materialet og kræver mindre kraft.

Bit til hånd- og maskinværktøj
• StickFix-designet med 1/4” sekskantet skaft passer til de 

fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bithol-
dere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere. 
Rillerne i skaftet sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værk-
tøjet. Den markante dobbeltmærkning gør det nemmere at 
finde den rigtige indsats til den pågældende skrueopgave

Passer til RW- og AW-drev
• RW-bitten er velegnet til ASSY-skruer med både RW- og 

AW-drev. RW 20-drevet er designet til skruer med en 
diameter på 3,5 til 5 mm. RW 40-drevet dækker alle 
dimensioner med en diameter på 5 til 10 mm. I praksis 
betyder det, at: Snedkere og tømrere har ofte kun brug for 
én bit til at udføre deres arbejde.

• Bitten er lige velegnet til gevindskruer, spånskruer og 
pladeskruer.

Bit til hånd- og maskinværktøj
• StickFix-designet med 1/4” sekskantet skaft passer til de 

fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bithol-
dere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere. 
Rillerne i skaftet sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værk-
tøjet. Den markante dobbeltmærkning gør det nemmere at 
finde den rigtige indsats til den pågældende skrueopgave

Passer til RW- og AW-drev
• RW-bitten er velegnet til ASSY-skruer med både RW- og 

AW-drev. RW 20-drevet er designet til skruer med en 
diameter på 3,5 til 5 mm. RW 40-drevet dækker alle 
dimensioner med en diameter på 5 til 10 mm. I praksis 
betyder det, at: Snedkere og tømrere har ofte kun brug for 
én bit til at udføre deres arbejde.”

Bit RW® E 6,3 (1/4“) Med patenteret bit til ASSY-skruer

Gevind 1/4
Kærvtype Indvendig sekskant

Billedeksempel
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Farvekodesystem Spidsstørrelse Længde Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

◧ RW 10 RW10 50 mm 0614 71  10 5
◧ RW 20 RW20 50 mm 0614 71  20 5
◧ RW 25 RW25 50 mm 0614 71  25 5
◧ RW 30 RW30 50 mm 0614 71  30 5
◧ RW 40 RW40 50 mm 0614 71  40 5
◧ RW 10 RW10 120 mm 0614 72  10 5
◧ RW 20 RW20 120 mm 0614 72  20 5
◧ RW 30 RW30 120 mm 0614 72  30 5
◧ RW 40 RW40 120 mm 0614 72  40 5

Kærvtype RW

Anvendelse

Bemærk

Du har kun brug for én bit til RW- og AW-drevet. RW- og AW-bits er velegnede til skruer med både RW- og AW-drev.


