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TAKIM TAŞIMA BEL ÇANTASI

Özellikleri:
•   Her tür kemere kolayca takılabilen basit çıtçıtlı sistem.

•   1680 denye yüksek kaliteli polyester malzeme.

•   6 cepli kompakt tasarım.

•   Klipsli bant vb. malzeme taşıyıcı kayış.

•   Yan kısımda kalem veya tornavida için ekstra elastik bant.

Art.-Nr. 0715 930 219
Renk Gri - Siyah

Malzeme Polyester

Uzunluk 170 mm

Genişlik 35 mm

Yükseklik 270 mm

Maks. yük taşıma kapasitesi 3 kg

ÇEKİÇ TUTUCU

Özellikleri:
•  Çekiç tutucu, her tür Wurth alet kemerine ya da normal pantolon 

kemerine konforlu bir şekilde takılabilir.

•  Yüksek kaliteli iplikten yapılma, görünürlüğü yüksek Würth 
işlemesi. Çekiç tutucuyu daha göz alıcı yapan logo.

•  Çekicin konforlu bir açıda durması için ekseni çevresinde dönebilen 
paslanmaz çelik çekiç tutucu.

•  600 denyelik sağlam, siyah polyester malzemeden yapılmıştır. 
Sağlam, hafif, delinme ve yırtılmaya karşı dayanıklı.

•  Çok yüksek kaliteli ipliklerin kullanıldığı, güçlü sanayi dikişi.

•  Gerçek anlamda kırılmazlık ve sağlamlık için perçinli.

Art.-Nr. 0715 93 722
Yükseklik 165 mm

Uzunluk 110 mm

Genişlik 70 mm

Ağırlık 106 g

Sağlam, paslanmaz çelikten imal edilmiş 
hareketli çekiç tutucu

İnşaat, tesisat, onarım, lojistik ve benzeri
bir çok endüstride, profesyonellerin pratik alet 
taşıma ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, 
çok fonksiyonlu takım taşıma çantası.

ÇABUK AÇILIR KEMER
Özellikleri:
•  İç tarafta kemerin düzgün durmasına yönelik polietilen katman

•  Uygun uzunluğun kolayca ayarlanması için plastik klips. Her 
beden kullanıcı için mükemmel çözüm.

•  50 mm‘lik kolay açılır polipropilen tokası olan, ayarlanması 
kolay, konforlu naylon kemer.

•  Kemer, %100 kalite, dayanıklılık ve konfor sağlamak üzere 3 
malzeme katmanından yapılmıştır.

•  Üzerinde beyaz WÜRTH logosu işlemesi olan, hoş görünümlü 
kemer köprüsü.

•   Her tür Würth kese ya da takım taşıma çantasının takılacağı 
şekilde tasarlanmıştır.     
Kendi setinizi oluşturmanız için mükemmel çözüm.

Art.-Nr. 0715 93 708
Renk Siyah
Min./maks. bel ölçüsü 710-1170 mm

Ağırlık 181 g

Uzunluk 1240 mm

Kolay açılır ve sağlam plastik klipsli kemer
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