Wera 2go. Genialne rozwiązanie
przestrzenne do prac w terenie.
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Mały krok dla zestawów narzędzi Wera.
Duży krok dla ludzkości.
Mobilna baza dla toreb i etui ze strefą z
włókniny:
System do transportu narzędzi Wera 2go.
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Wera 2go 1
Narzędzia na zewnątrz!
•P
 odstawowy element mocujący Wera
2go z rzepami

•D
 o mocowania tekstylnych etui i toreb
Wera z rzepami
• Indywidualna konfiguracja zapewnia
wiele możliwości
• Wolne ręce podczas transportu

• Wraz z regulowanym, odpinanym
paskiem na ramię z szeroką nakładką
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Wera 2go 2
Narzędzia na zewnątrz i wewnątrz!
•N
 eseser na narzędzia Wera 2go z rzepami
umieszczonymi w środku i na zewnątrz

• Indywidualna konfiguracja zapewnia wiele
możliwości
•D
 oskonale nadaje się do mocowania
tekstylnych etui i toreb Wera z rzepami
•Ł
 atwe pakowanie i rozpakowywanie
• Wolne ręce podczas transportu
5

Wera 2go 3
Narzędzia wewnątrz!
•K
 aszewrowana płyta z tworzywa
sztucznego gwarantuje trwałą odporność
na odkształcenia
• Wysoka odporność na przebicia i
przecięcia

•O
 chrona transportowanych narzędzi
przed uszkodzeniami i wilgocią

• Możliwość indywidualnej konfiguracji
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Wera 2go 4
Pojemnik tekstylny na narzędzia!
•O
 dporny na odkształcenia pojemnik
tekstylny na narzędzia Wera 2go
• Wysoka odporność na przebicia i
przecięcia
•R
 egulowana przegródka z rzepami
umożliwiająca wydzielenie do 5 komór
wewnętrznych
•D
 uża powierzchnia podstawy, uchwyt do
przenoszenia i powieszenia
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Wera 2go 1
Podstawowy element
mocujący systemu do
transportu narzędzi
Wera 2go 1 to lekki i przenośny element
podstawowy przeznaczony do wszystkich toreb
i etui tekstylnych Wera z umieszczonym z tyłu
rzepem. Łatwe i niezawodne mocowanie toreb i
etui.
Wolne ręce podczas transportu dzięki
dołączonemu paskowi.

Podstawowy element mocujący systemu do transportu
narzędzi Wera 2go 1
30 cm
WERA 2GO
COMPATIBLE

13,5 cm
147 cm

1 podstawowy element mocujący z rzepami przeznaczony do innych
elementów systemu Wera 2go oraz etui tekstylnych i toreb ze strefą rzepu, 1
pasek na ramię z przesuwną, szeroką nakładką, regulacją długości, odpinany.

05004350001
Wera 2go 5
Wera 2go 6
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1 x 135x300x270
1 x 38x1470

Wera 2go 2
Neseser tekstylny na narzędzia
Kompaktowa budowa oraz rzepy sprawiają,
że neseser tekstylny Wera 2go jest idealnym
rozwiązaniem zapewniającym komfort
podczas transportu narzędzi i umożliwiającym
dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
Umieszczone wewnątrz i na zewnątrz rzepy
gwarantują efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Dzięki temu niewiarygodnie dużo narzędzi mieści
się w neseserze oraz w etui i torbach, które można
zamocować na zewnątrz. Wera 2go 2 to gwarancja
lekkiego bagażu, ponieważ w neseserze znajdują
się tylko niezbędne narzędzia.

Triki & Porady
Wytrzymały i odporny na
odkształcenia

Rzepy zapewniające
uniwersalność

Wytrzymały i odporny na odkształcenia
materiał zabezpiecza przewożone narzędzia
przed uszkodzeniem i wilgocią oraz zwiększa
trwałość nesesera. Pasek na ramię z nakładką i

regulowaną szerokością oraz fakt, że w trakcie
przemieszczania się neseser zawsze znajduje się
blisko ciała, zwiększają komfort, pozostawiając
wolne ręce podczas transportu.
Neseser zawiera pojemnik tekstylny do wkrętaków
i innych narzędzi z indywidualnie regulowaną
przegródką z rzepem.

Wytrzymały i odporny na
odkształcenia materiał zabezpiecza przewożone narzędzia
przed uszkodzeniem i wilgocią
oraz zwiększa trwałość
nesesera.

Umieszczone wewnątrz i na
zewnątrz rzepy umożliwiają
zamocowanie innych elementów systemu Wera 2go oraz
wszystkich etui i toreb Wera
ze strefą rzepu. Pozwala to na
indywidualne dostosowanie
zestawu narzędzi w zależności
od wymagań związanych z
pracą.

Komfortowy transport w
codziennym użytkowaniu
Pasek umożliwia przenoszenie
narzędzi przewieszonych przez
ramię, dzięki czemu ręce
pozostają wolne. Przesuwna,
szeroka nakładka zapewnia
wysoki komfort podczas
transportu.

Neseser tekstylny na narzędzia Wera 2go 2

WERA 2GO
COMPATIBLE

Idealne uzupełnienie serii
produktów

33 cm

11,5 cm

Dzięki rzepom pojemnik
tekstylny na narzędzia można
przymocować do podstawowego elementu mocującego Wera
2go 1 oraz nesesera Wera
2go 2.

35,5 cm

1 wytrzymały i odporny na odkształcenia neseser na narzędzia z rzepami do
mocowania innych elementów systemu Wera 2go oraz etui tekstylnych i toreb
ze strefą rzepu, 1 uchwyt transportowy oraz 1 pasek na ramię z przesuwną,
szeroką nakładką zwiększającą komfort, regulacją długości, odpinany. 1
wyjmowany pojemniki tekstylny z uchwytem transportowym i regulowaną
przegródką z rzepem umożliwiającą wydzielenie do 5 komór wewnętrznych.

05004351001
Wera 2go
Container
Wera 2go 6
Wera 2go 4

W miejscu pracy i w terenie
Duża powierzchnia podstawy
zwiększa stabilność pojemnika. Dzięki dużemu uchwytowi
pojemnik można transportować w poręczny sposób lub
powiesić w miejscu pracy.

1 x 330x355x115
1 x 38x1470
1 x 165x165x105
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Wera 2go 3
Skrzynka tekstylna na narzędzia
Kompaktową skrzynkę tekstylną na narzędzia
Wera 2go można uzupełnić narzędziami oraz
akcesoriami i przymocować do elementów
systemu Wera 2go 1, 2 i 5.
Skrzynka tekstylna na narzędzia Wera 2go 3

Wera 2go 5
Podstawowy element mocujący
systemu do transportu narzędzi
Wera 2go 5 to lekki i przenośni element podstawowy
przeznaczony do przenoszenia wszystkich toreb
i etui tekstylnych Wera z umieszczonym z tyłu
rzepem. Torby i etui można niezawodnie i łatwo
przyczepić do elementu Wera 2go 5.
Podstawowy element mocujący systemu do transportu
narzędzi Wera 2go 5

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

13 cm

32,5 cm
8 cm

13,5 cm

1 odporna na odkształcenia skrzynka tekstylna na narzędzia, bez
wyposażenia, z uchwytem transportowym, do przechowywania i transportu
narzędzi i małych części. Ze strefą rzepu umożliwiającą przymocowanie do
elementów systemu Wera 2go.

05004352001

mm
130

mm
325

30 cm

1 podstawowy element mocujący z rzepami do mocowania innych
elementów systemu Wera 2go oraz etui tekstylnych i toreb ze strefą rzepu.

mm
80

Wera 2go 4
Pojemnik tekstylny na narzędzia
Pojemnik tekstylny Wera 2go 4 z możliwością
indywidualnego podziału przestrzeni
przeznaczonej na śrubokręty i inne narzędzia.
Pojemnik tekstylny na narzędzia Wera 2go 4

05004354001

mm
135

mm
300

mm
270

Wera 2go 6
Pasek
Pasek przeznaczony do systemu Wera 2go.
Z niezwykle szeroką nakładką zwiększającą
komfort i regulowaną długością. Kompatybilny z
elementami systemu Wera 2go 1 i 5.
Pasek Wera 2go 6

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

16,5 cm

10,5 cm

16,5 cm

1 odporny na odkształcenia pojemnik tekstylny na narzędzia, bez
wyposażenia, z uchwytem transportowym, do przechowywania i transportu
narzędzi. Ze strefą rzepu do mocowania elementów systemu Wera 2go. Z
1 regulowaną przegródką na rzep umożliwiająca wydzielenie do 5 komór
wewnętrznych.

05004353001
10

mm
165

mm
165

mm
105

147 cm

1 pasek na ramię z regulacją długości, z przesuwną nakładką zwiększającą
komfort podczas transportu.

05004355001

mm
38

mm
1470

Kraftform 2go 100

Kraftform 2go 300

11 wkrętaków Kraftform izolowanych VDE do
wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips i
Pozidriv, TORX® oraz do wkrętów z rowkiem.
Artykuł 162 i PH TiE VDE, artykuł 162 i PH TiE
VDE, jak również 160 i TiE VDE z końcówką
Lasertip zapobiegającą wyślizgiwaniu się
narzędzia; 160 iS TiE: zolowany, o zredukowanej
średnicy. System wyszukiwania „Take it easy”:
Oznaczenie kolorystyczne profilu (czerwony
= Phillips; czarny = Pozidriv; zielony = TORX®)
i rozmiaru na ułatwiające odnajdywanie
właściwego wkrętaka. 1 odporny na
odkształcenia pojemnik tekstylny na narzędzia, z
uchwytem transportowym, do przechowywania i
transportu narzędzi. Strefa rzepu do mocowania
elementów systemu Wera 2go. 1 regulowana
przegródka na rzep umożliwiająca wydzielenie
do 5 komór wewnętrznych. Wysoka odporność
na przebicia i przecięcia.

11 wkrętaków Kraftform Serii 300 do wkrętów z
wgłębieniem krzyżowym Phillips i Pozidriv, TORX®
oraz do wkrętów z rowkiem. Artykuł 350 TiE PH
1 i PH 2, artykuł 355 TiE PZ 1 i PZ 2, jak również
334 SK TiE z końcówką Lasertip zapobiegającą
wyślizgiwaniu się narzędzia, artykuł 334 SK
TiE dodatkowo z sześciokątnym trzpieniem i
zabierakiem do wspomagania kluczem. System
wyszukiwania „Take it easy“: Oznaczenie
kolorystyczne profilu (czerwony = Phillips; czarny =
Pozidriv; zielony = TORX®) i rozmiaru na ułatwiające
odnajdywanie właściwego wkrętaka. 1 odporny na
odkształcenia pojemnik tekstylny na narzędzia, z
uchwytem transportowym, do przechowywania i
transportu narzędzi. Strefa rzepu do mocowania
elementów systemu Wera 2go. 1 regulowana
przegródka na rzep umożliwiająca wydzielenie
do 5 komór wewnętrznych. Wysoka odporność na
przebicia i przecięcia.

Kraftform 2go 100

Kraftform 2go 300

VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS

LASERTIP

ANTI
ROLL-OFF

EXTRA
SLIM

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05004310001

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05004313001
Wera 2go 4
162 i PH TiE VDE

1 x 165x165x105
1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100

165 i PZ TiE VDE

1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100

167 i TORX® TiE VDE

1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;
1 x TX 20x80
160 i TiE VDE
1 x 0,4x2,5x80 1); 1 x 0,8x4,0x150;
1 x 1,0x5,5x200
160 iS TiE
1 x 0,6x3,5x100
Samoprzylepne paski z 1 x 50 x120
rzepami
1)

LASERTIP

Wera 2go 4
350 PH TiE
355 PZ TiE
367 TORX® TiE

1 x 165x165x105
1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;
1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100;
1 x TX 30x115
334 SK TiE
1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
Samoprzylepne paski z 1 x 50 x120
rzepami

System wyszukiwania narzędzi „Take it easy“

Bez końcówki Lasertip

System wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy“: z oznaczeniem
kolorystycznym profilów i rozmiarów.
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Co przemawia za systemem Wera 2go?
1. Z
 Wera 2go spakujesz się
sprawniej.

2. Z
 Wera 2go podróżuje
się lżej.

3. Z
 Wera 2go przemieszczasz
się swobodniej.

Wera 2go to genialne
rozwiązanie przestrzenne.
Poszczególne elementy wydają
się być niewielkich rozmiarów,
ale niewiarygodnie dużo
różnych narzędzi można do nich
przyczepić lub w nich umieścić.
Niepotrzebne zestawy narzędzi
da się z łatwością odłączyć, a
narzędzia niezbędne przyczepić
lub umieścić wewnątrz.
Wszystko przechowywane
jest w sposób przejrzysty i
uporządkowany.

Możliwość indywidualnej
konfiguracji w połączeniu z
zastosowanym materiałem
zapewnia niewielką wagę i
objętość. Stabilny materiał
zewnętrzny zabezpiecza
narzędzia przed wilgocią
i uszkodzeniem podczas
transportu.

Dodatkowy pasek z szeroką i
wygodną nakładką umożliwia
przewieszenie narzędzi Wera
2go przez ramię. Ręce podczas
transportu pozostają wolne.

Które pojemniki tekstylne
można łączyć z systemem
Wera 2go bez konieczności
zastosowania dodatkowych
elementów?
Zwróć uwagę na poniższy symbol:

WERA 2GO
COMPATIBLE

Opakowania oznaczone tym
symbolem zawierają torby
na narzędzia lub pojemniki
tekstylne ze strefą z włókniny,
które można łączyć z
systemem Wera 2go.

Chcesz przymocować swoją
torbę ze strefą z włókniny
na ścianie lub do wózka
warsztatowego?
Nie ma problemu. Do tego celu przewidzieliśmy
rzepy samoprzylepne.
Zestaw rzepów 1

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670446001
50 mm x 70 mm

Zestaw rzepów 2

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670447001
50 mm x 120 mm

Zestaw rzepów 3

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670448001
50 mm x 240 mm
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Prosty. Przejrzysty. Lekki.
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Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone:
Fax:
E-Mail:

+49 (0)2 02 / 40 45-322
+49 (0)2 02 / 40 36 34
info@wera.de

www.wera.de

PL 05 500680 001 - 0053701 - 01

Zastrzegamy prawo do zmiany
informacji podanych w niniejszym
katalogu dotyczących właściwości
produktów, wariantów i wersji w
dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za
błędy w druku i pomyłki.

