
Wera 2go. 
Új, praktikus szerszámos táskák.
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Kis lépés ez egy Wera szerszámkészletnek.
De hatalmas könnyebbség az  
emberiségnek.
A textil dobozok és gyöngyvászon betétes táskák tépőzárral 
praktikus, könnyen hordozható táska rendszerré alakíthatók.

Ez a Wera 2go szerszámhordozó rendszer. 
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Wera 2go 1
A külső tároló!

•  Wera 2go szerszámtartó tépőzáras rögzítő 
rendszerrel

•  Wera textil dobozok és gyöngyvászon 
betétes táskák összekapcsolásához

•  Egyedi alakíthatóság a nagyfokú 
mozgathatóságért

•  Szabad kéz szállítás közben
•  Széles párnázással ellátott, állítható, 

levehető vállszíj
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Wera 2go 2
A külső-belső tároló!

•  Wera 2go szerszámtároló kívül-belül 
tépőzáras rögzítő rendszerrel

•  Egyedi alakíthatóság a nagyfokú 
mozgathatóságért

•  A Wera textil dobozok és gyönygvászon 
betétes táskák egyszerű módon 
egymáshoz kapcsolhatók

• Könnyű pakolhatóság
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Wera 2go 3
Belső tároló!

•  Kézhez álló szerszámos doboz, 
pótalkatrészek tárolására is

•  Hosszú ideig mérettartó a szövetre kasírozott 
műanyag lapoknak köszönhetően

• Igen jó vágás- és szúrásállóság
•  Nagyfokú védettség a hordozott szerszámok  

rongálódásával és nedvesedésével szemben
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Wera 2go 4
Hordtáska!

• Wera 2go mérettartó szerszámörző tok

• Igen jó vágás- és szúrásállóság

•  Változtatható nagyságú tépőzáras 
rekeszosztó akár 5 belső rekesz 
kialakításához

•  Magas oldalfalú kialakítás, hordozásra és 
felakasztásra alkalmas fogantyú



WERA 2GO
COMPATIBLE

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

147 cm

13,5 cm

30 cm
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Wera 2go 1  
szerszámtartó

A Wera 2go 1 egy olyan szuper-könnyű és 
mozgatható szerszámtartó, amelyet valamennyi 
Wera táskával és gyöngyvászon betétes 
textil dobozzal használni lehet. A táskákat és 
dobozokat egyenként, egyszerű és biztonságos 
módon tépőzárral lehet ráerősíteni a 
szerszámtartóra.

A hozzátartozó vállszíjnak köszönhetően 
szállítás közben szabadon marad a kezünk.

Wera 2go 1 szerszámtartó

1 szerszámtartó tépőzáras rendszerrel, amely  további Wera 2go elemek 
és tépőzár betétes Wera textil dobozok és táskák felerősítésére alkalmas, 1 
vállszíj, széles, hosszában állítható, oldalra eltolható párnázaással, levehető 
kivitelben.



WERA 2GO
COMPATIBLE

05004351001
Wera 2go 
Container

1 x 330x355x115

Wera 2go 6 1 x 38x1470
Wera 2go 4 1 x 165x165x105

33 cm

35,5 cm11,5 cm
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Tanács:

A tépőzáras rendszer segít-
ségével a Wera 2go rendszer 
tagjait – a Wera szerszámok 
fogadására alkalmas tépőzáras 
felülettel ellátott dobozokhoz és 
táskákhoz hasonlóan – a Wera 
2go 2 szerszámtartó külsejére 
is rá lehet erősíteni. Így a min-
denkori munkákhoz igazodóan 
egyéni szerszám- összeállítások 
készíthetők.

A vállszíjnak köszönhetően 
a szerszámot vállon is lehet 
hordozni; A kéz pedig szabad 
marad. Az oldalra eltolható, 
széles párnázás igen kényelmes 
viselésről gondoskodik.

A nagy állító felület biztonságos 
állást kölcsönöz a szerszám-
tartó toknak. A nagy hordozó 
fogantyújának köszönhetően 
a szerszámörző tok előnyösen 
hordozható, de a munkahelyen 
fel is akasztható.

A strapabíró és mérettartó 
anyag keményen ellenáll a 
vágó- és szúró igénybevételek-
nek. Az elhelyezett szerszámok 
pedig védve vannak a rongáló-
dástól és nedvességtől.

Tépőzáras felületénél fogva a 
szerszámőrző tokot a Wera 2go 
2 szerszámtartóra és a Wera 
2go 1 szersámtárolóra egyaránt 
rá lehet erősíteni.

Változtatható beosztás a tépőzáras  
rendszernek köszönhetően

Gyakorlathoz igazodó,  
kényelmes hordás

A munkahelyen, és útban a  
munkahely felé

Strapabíró és mérettartó

Tökéletes rendszer-kiegészítő

Wera 2go 2  
szerszámtároló
A maga tépőzáras rögzítő rendszerével 
és a helytakarékos kivitelével a Wera 2go 
szerszámtároló egyszerű megoldást kínál az 
egyénileg összeállított szerszámkészletek 
kényelmes hordozására. A belül és kívül 
kialakított tépőzáras rögzítő felületek rendkívül 
jó helykihasználásról gondoskodnak. Emiatt 
hihetetlenül sok szerszám fér a tároló belsejébe 
és kívülre egyaránt. A Wera 2go 2 segítségével 
könnyű csomag képezhető, hiszen csak a valóban 
szükséges szerszámokat visszük magunkkal. 

A strapabíró és mérettartó anyag megóvja a 
benne lélvő szerszámokat a rongálódásoktól és 
nedvességtől, és megnöveli a szerszámtároló 
élettartamát. A széles, állítható hosszúságú 
vállszíj párnázott, amely szoros kapcsolatot 
biztosít a tárolónak viselőjén, így kényelmesen 
lehet hordani. Hordozásakor a kezek szabadon 
maradnak.

A belső szerszámtartó tok egyénileg beállítható 
tépőzáras rekeszosztóval rendelkezik, amelyekbe 
csavarhúzók és egyéb szerszámok helyezhetők.

Wera 2go 2 szerszámtároló

1 mérettartó, strapabíró szerszámtároló tépőzáras rendszerrel, amely további 
Wera 2go elemek és Wera textil dobozok és táskák felerősítésére alkalmas, 1 
hordozó fogantyú és 1 vállra vethető vállszíj széles, hosszában állítható, oldalra 
eltolható párnázaással, levehető kivitelben. 1 kivehető szerszámtartó tok 
hordozófüllel és változtatható méretű tépőzáras rekeszosztóval, amellyel akár 
további 5 belső rekesz is kialakítható.



WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm mm
05004352001 130 325 80

WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm mm
05004353001 165 165 105

WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm mm
05004354001 135 300 270

WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm
05004355001 38 1470

13 cm

8 cm

10,5 cm 16,5 cm
147 cm

16,5 cm

32,5 cm

13,5 cm

30 cm
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Wera 2go 5  
szerszámtartó

Wera 2go 6  
vállszíj

A Wera 2go 5 egy olyan szuper-könnyű és 
mozgatható szerszámtartó, amelyet valamennyi 
Wera táskával és hátsó tépőzáras felülettel ellátott 
textil dobozzal használni lehet. A táskákat és 
dobozokat egyenként, egyszerű és biztonságos 
módon, tépőzárral lehet ráerősíteni a Wera 2go 5-re. 

Vállszíj a Wera 2go szerszámhordozó 
rendszerhez. Roppant széles, kényelmes 
párnázással és állítható szíjhosszal. Wera 2go 1 
és 5 típussal egyaránt használható.

Wera 2go 3  
szerszámos doboz

Wera 2go 4  
hordtáska
A Wera 2go 4 hordtáska csavarhúzók és egyéb 
szerszámok számára kínál egyénileg beosztható 
tárolást.

A helytakarékos Wera 2go szerszámos dobozt a 
szerszámokkal és pótalkatrészekkel együtt a Wera 
2go 1, 2 és 5-re is rá lehet erősíteni. 

Wera 2go 3 szerszámos doboz

1 mérettartó, strapabíró szerszámos doboz, üresen, hordozó fogantyúval, 
szerszám és apró alkatrészek őrzéséhez és szállításához. Tépőzáras 
felülettel, amellyel a  Wera 2go rendszerre erősíthető.

Wera 2go 4 hordtáska

1 mérettartó, strapabíró hordtáska hordozó fogantyúval,  szerszám 
őrzéséhez és szállításához, üresen. Tépőzáras felülettel, amellyel a  Wera 
2go rendszerre erősíthető. 1 változtatható  nagyságú, akár 5 rekesz 
kialakítására alkalmas  tépőzáras rekesztosztóval.

Wera 2go 5 szerszámtartó

1 szerszámtartó tépőzáras rendszerrel, amely  további Wera 2go elemek és 
tépőzár betétes Wera textil dobozok és táskák felerősítésére alkalmas.

Wera 2go 6 vállszíj

1 vállszíj állítható hosszal, széles, oldalra eltolható, kényemes hordást 
biztosító párnázással.



VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS LASERTIP

ANTI
ROLL-OFF

EXTRA 
SLIM

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

TAKE IT EASY
TOOL FINDERLASERTIP

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

05004310001 05004313001
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Kraftform 2go 100 Kraftform 2go 300 

Kraftform 2go 100

1) nem Lasertip hegy

Kraftform 2go 300

"Take it easy" szerszámkeresővel: Profilok szerinti színjelölés és 
beütött méret.

Take it easy szerszámkereső

11 VDE szigetelt Kraftform csavarhúzó; Phillips 
kereszthornyú csavarokhoz és Pozidriv, TORX®- 
és hornyos fejű csavarokhoz. 162 i PH TiE VDE, 
165 i PZ TiE VDE és 160 i TiE VDE tdermék 
Lasertip heggyel, amely megakadályozza 
a kicsúszást a csavarfejből, 160 iS TiE: 
Csökkent pengeátmérő szervesen kialakított 
védőszigeteléssel. Take it easy szerszámkereső: 
A nyélen elhelyezett hajtás színjelöléssel 
(piros = Phillips; fekete = Pozidriv; zöld = 
TORX®; sárga = hornyos) és beütött mérettel, 
hogy egyszerűen megtalálható legyen a kívánt 
csavarhúzó. 1 mérettartó, strapabíró hordtáska, 
hordozó fogantyúval,  szerszám őrzéséhez és 
szállításához. Igen jó vágás- és szúrásállóság. 
Tépőzáras felülettel, amellyel a  Wera 2go 
rendszerre erősíthető. 1 változtatható  nagyságú, 
akár 5 rekesz kialakítására alkalmas  tépőzáras 
rekesztosztóval.

11 Kraftform 300-as sorozatú csavarbehajtó; 
Phillips kereszthornyú csavarokhoz és Pozidriv, 
TORX®- és hornyos fejű csavarokhoz. Artikel 
350 TiE PH 1 és PH 2, 355 TiE PZ 1 és PZ 2, 
valamint 334 SK TiE Lasertip heggyel, amely 
megakadályozza a kicsúszást a csavarfejből, 
334 SK TiE jelű termék, hatszögletű pengével 
és hatszögkulcs-fogadó résszel. Take it easy 
szerszámkereső: A nyélen elhelyezett hajtás 
színjelöléssel (piros = Phillips; fekete = Pozidriv; 
zöld = TORX®; sárga = hornyos) és beütött 
mérettel, hogy egyszerűen megtalálható legyen 
a kívánt csavarhúzó. 1 mérettartó, strapabíró 
hordtáska. Igen jó vágás- és szúrásállóság. 
Tépőzáras felülettel, amellyel a  Wera 2go 
rendszerre erősíthető. 1 változtatható nagyságú, 
akár 5 rekesz kialakítására alkalmas  tépőzáras 
rekesztosztóval.

Wera 2go 4 1 x 165x165x105
162 i PH TiE VDE 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
Self-adhesive hook and 
loop fastener strip

1 x 50 x120

Wera 2go 4 1 x 165x165x105
350 PH TiE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
355 PZ TiE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
367 TORX® TiE 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
Self-adhesive hook and 
loop fastener strip

1 x 50 x120



05670446001

05670447001

05670448001

50 mm x 70 mm

50 mm x 120 mm

50 mm x 240 mm

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE
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WERA 2GO
COMPATIBLE

Érvek a Wera 2go mellett ?

Milyen textil dobozokat lehet  
további segédeszközök  
nélkül ráerősíteni  
a Wera 2go-ra?

Szeretné, ha a gyöngyvászon 
betétes táskáját rá tudná 
erősíteni a falra, vagy a 
műhelykocsira?

1.  A Wera 2go-val  
könnyebb a pakolás. 

A Wera 2go egy igazi jól, 
variálható szerszámos táska. A 
rekeszmodulok ugyan kicsinek 
tű nnek, mégis hihetelenül 
sokféle szerszám fér el bennük 
és rajtuk. A szükségtelen 
szerszámkészletek egyszerűen 
levehetők. A szükséges további 
szerszámok pedig tépőzárral 
egyszerűen hozzáfoghatók 
vagy bedughatók És mindezt 
áttekinthető és igen rendezett 
módon.

2.  A Wera 2go-val  
könnyebb az utazás.

Az egyéni alakíthatóságnak 
és a felhasznált anyagoknak 
köszönhetően könnyebb a 
súlya, és hordozáskor kisebb 
helyet is foglal el. A táska 
mérettartó külső fala megóvja a 
szerszámokat a sérülésektől és 
a nedvesség hatásától.

3.  A Wera 2go-val  
minden könnyebben megy.

A vállszíj különösen széles 
és kényelmes párnázással 
rendelkezik, így a Wera 2go 
vállra téve hordható. A kéz 
pedig szabad marad.

Ügyeljen erre a jelképre:

Amelyik Wera csomagoláson 
ez a jelkép látható, abban olyan 
szerszámos táskák vagy gyön-
gyvászon betétes textil dobozok 
találhatók, amelyeket rá lehet 
erősíteni a Wera 2go rendszerre. 
Ilyenek például a ciklop készle-
tek, a dugókulcs- és bit/dió kész-
letek, Joker készletek és számos 
Kraftform Kompakt készlet.

Nem probléma. Erre a célra szolgálnak a mi 
öntapadó tépőzár csíkjaink.

Tépőzár csík készlet 1 

Tépőzár csík készlet 2 

Tépőzár csík készlet 3 
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Egyszerű. Áttekinthető. Könnyű.
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Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Tel.: +49 (0)2 02 / 40 45-322
Fax: +49 (0)2 02 / 40 36 34
E-levél: info@wera.de

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy 
a katalógusban szereplő adatokat, 
ill. a termékek jellemzőit, változatait 
és kiviteleit általunk választott 
időpontban, előzetes bejelentés nélkül 
megváltoztassuk. A nyomdahibákért vagy 
tévedésekért nem vállalunk felelősséget.

www.wera.de


