
Wera 2go. 
Fantastisk for mobil bruk.
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QR

Et lite steg for Wera verktøysett.
Et stort steg for menneskeheten.

Tekstilboksene og veskene med soner av 
borrelås, for et mobilt hjem:

Wera 2go transportsystemet for verktøy. 
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Wera 2go 1
Festes utenpå!

•  Wera 2go verktøyholder med borrelås 
system

•  For feste Wera verktøysett og veskene 
og sett med borrelås

•  Individuelt konfigurerbar for høy 
mobilitet

• Man har hendene fri under transport
•  Inklusive regulerbart, avtagbart 

bærerem som er godt polstret



5

Wera 2go 2
Pakkes og festes både inn- og 
utvendig!

•  Wera 2go verktøyveske med inn- og 
utvendig borrelåssystem

•  Individuelt konfigurerbar for høy 
mobilitet

•  Også ideel for feste av Wera condura 
sett, med borrelås

• Lett å fylle, lett og tømme
• Du har hendene fri ved transport
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Wera 2go 3
Gjør det enkelt!

•  Kompakt verktøyveske, også for 
reservedeler

•  Varig formstabil på grunn av 
stofflaminerte plastplater

• Høy motstand mot kutt og stikk
•  Verktøyet beskyttes godt mot skader  

og fuktighet
• Kan utstyres individuelt
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Wera 2go 4
Verktøyholderen!

• Formstabil Wera 2go verktøyholder

• Høy motstand mot snitt og stikk

•  Variabel borrelåsskiller for oppdeling av 
inntil 5 innvendige rom

•  Stor hovedflate; håndtak for å bære eller 
oppheng



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  
verktøyholder

Wera 2go 1 er en super lett og mobil 
verktøyholder for alle Wera vesker og 
tekstilbokser med borrelås på. Veskene og 
boksene festes individuelt og sikkert på 
verktøyholderen.

Takket være bærebeltet er hendene ledige under 
transport.

Wera 2go 1 verktøyholder

1 Verktøyholder med borrelås system for festing av ytterligere Wera 2go-
komponenter og tekstile Wera bokser og vesker med borrelås soner, 1 
Bærebelte for skulderen med bredt polster som kan forskyves, kan reguleres i 
lengden og tas av.



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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Tips

Gjennom borrelås systemet 
kan komponentene til Wera 
2go-systemet også festes på 
verktøyholderen Wera 2go 2, 
som alle Wera verktøy i sett 
og vesker med borrelås. Dette 
gjør at man kan sette sammen 
verktøyvesken på en individuell 
måte, alt etter hva som kreves 
for arbeidet.

Med bærebeltet kan verktøy 
transporteres hengende 
over skulderen; Hendene er 
frie. Den brede justerbare 
polstringen sørger for høy 
bærekomfort.

Den store flaten sørger for at 
vesken er stabil. Med det store 
bærehåndtaket kan beholderen 
transporteres praktisk eller 
henges opp på arbeidsplassen.

Det robuste og formstabile 
materialet har en høy  
motstand mot kutt og stikk.  
Verktøyet beskyttes mot 
skader og fuktighet.

Esken kan festes til på  
Wera 2go og verktøyholderen  
Wera 2go 1 på sonene av 
borrelås.

Variabel pga. borrelås system

Praktisk bærekomfort

På arbeidsplassen og underveis

Robust og formstabil

Perfekt systemsupplement

Wera 2go 2  
verktøyveske

Wera 2go verktøyveske er den ideelle løsningen 
for en individuelle og bekvem transport av 
verktøy med sitt borrelås system og den 
kompakte oppbygningen. De innvendige og 
utvendige sonene med borrelås sørger for 
ekstremt god utnytting av plassen. Det er plass 
til utrolig mye verktøy inne i og på vesken. Wera 
2go 2, sørger for en lett bagasje, da kun det 
verktøyet som virkelig behøves, blir tatt med.

Det robuste og formstabile materialet beskytter 
verktøyet mot skader og fukt, dermed økes 
levetiden til verktøyvesken og verktøyet. 
Et polstret og regulerbart bærebelte og 
plasseringen av vesken tett inntil kroppen gir 
en behagelig bærekomfort. Hendene er ledige 
under transport.

Inklusiv holderen med individuell regulerbar 
borrelås skiller skrutrekkere og annet verktøy.

Wera 2go 2 verktøyveske

Formstabil, robust verktøyveske med et borrelås system for å feste flere 
Wera 2go-produkter og Weras condurabokser samt vesker med borrelås. 
Bærehåndtak og bæresele for skulderen med bred polstring som kan reguleres 
i lengden og evt. tas av. Avtakbar holder med bærehåndtak, borrelåsvegger kan 
skilles i inntil 5 innvendige rom.



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  
verktøyholder

Wera 2go 6  
belte

Wera 2go 5 er den super lette og mobile 
verktøyholderen for alle Wera vesker og sett med 
borrelås på. Veskene og sett festes individuelt, 
lett og sikkert på Wera 2go 5. 

Belte for Wera 2go verktøytransportsystem. Med 
ekstra bred, bekvem polstring og regulerbar 
beltelengde. Kan brukes med Wera 2go 1 og 5.

Wera 2go 3  
verktøyveske

Wera 2go 4  
boks
Boksen Wera 2go 4 med individuell regulerbar 
inndeling av boksen for skrutrekkere og annet 
verktøy.

Den kompakte Wera 2go verktøyvesken kan 
fylles opp med verktøy og reservedeler samt 
festes til Wera 2go 1, 2 og 5.

Wera 2go 3 verktøyveske

Formstabil, robuste verktøveske, tom, med bærehåndtak, for oppbevaring  
og transport av verktøy og små deler. Med borrelås for å feste til  
Wera 2go-systemet.

Wera 2go 4 beholder

Formstabil, robust boks, med bærehåndtak for oppbevaring og transport av 
verktøy, tom. Med borrelås for å festes på Wera 2go-systemet. Inklusiv  
1 variabel regulerbar borrelås skiller for inntil 5 inndelinger.

Wera 2go 5 verktøyholder

Verktøyholder med borrelåssystem for feste av Wera 2go komponenter samt 
sett,  bokser og vesker med borrelås.

Wera 2go 6 belte

Skulder-bærebelte, regulerbar, med flyttbar, bred polstring for høy 
bærekomfort.



VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS LASERTIP

ANTI
ROLL-OFF
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SLIM

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

TAKE IT EASY
TOOL FINDERLASERTIP
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ERGONOMICS
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ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

05004310001 05004313001
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Kraftform 2go 100 Kraftform 2go 300 

Kraftform 2go 100

1) ingen lasertip

Kraftform 2go 300

Med verktøyfinner "Take it easy": Fargemarkering iht. profiler og 
størrelser.

Verktøyfinner Take it easy

11 VDE-isolert Kraftform skrutrekker; for 
stjerneskruer Phillips og Pozidriv, TORX®- og 
flatskruer. Artikkel 162 i PH TiE VDE, 165 i PZ TiE 
VDE og 160 i TiE VDE med lasertip-spiss som 
ikke sklir ut av skruehodet, 160 iS TiE: redusert 
klingediameter med integrert VDE isolasjon. 
"Take it easy" verktøyfinner: Med fargemarkering 
(rød = Phillips; sort = Pozidriv; grønn = TORX®; gul 
= flat) samt størrelsestempel på håndtaket for å 
lett kunne finne ønsket skrutrekker. Formstabil, 
robust boks, med bærehåndtak for oppbevaring 
og transport av verktøy. Høy motstand mot kutt 
og stikk. Med borrelås for å feste til Wera 2go-
systemet. Inklusiv variabel regulerbar borrelås 
skiller for inntil 5 inndelinger.

11 stk Kraftform skrutrekker, serie 300; for 
stjerneskruene Phillips og Pozidriv, TORX®- og 
flatskruer. Artikkel 350 TiE PH 1 og PH 2, artikkel 
355 TiE PZ 1 og PZ 2, samt 334 SK TiE med 
lasertip-spiss som ikke sklir ut av skruehodet, 
334 SK TiE i tillegg, med unbrako-klinge. "Take 
it easy" verktøyfinner: Med fargemarkering (rød 
= Phillips; sort = Pozidriv; grønn = TORX®; gul = 
flat) og dimensjoner stemplet på håndtaket for å 
lett kunne finne ønsket skrutrekker. Formstabil, 
robust boks, med bærehåndtak for oppbevaring 
for transport av verktøy. Høy motstand mot kutt 
og stikk. Med borrelås for å feste til Wera 2go-
systemet. Inklusiv variabel regulerbar borrelås 
skiller for inntil 5 inndelinger.

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
Borrelåstape / Hake 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
Borrelåstape / Hake 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

Hvorfor Wera 2go ?

Hvilke tekstile bokser kan 
festes til Wera 2go uten  
videre ?

Vil du feste vesken din  
med borrelås på veggen  
eller bilen?

1.  Det er lettere å pakke  
med Wera 2go. 

Wera 2go er fantastisk. 
Modulene virker små, men 
det er plass til utrolig mye 
forskjellig verktøy der. 
Verktøysett som ikke brukes 
blir bare tatt av. Ekstra verktøy 
festes bare på eller legges inn. 
Alt er oversiktlig og bra sortert.

2.  Det er lettere å reise  
med Wera 2go.

Det individuelle konseptet 
sørger for lite volum under 
transport, sammen med 
materialet som brukes. 
Verktøyet er beskyttet mot 
transportskader og fuktighet 
gjennom det formstabile 
utvendige materialet.

3.  Det er lettere å gå  
med Wera 2go.

Takket være bærerem med 
ekstra bred og bekvem 
polstring kan Wera 2go henges 
over skulderen. Hendene er frie.

Vær obs på dette symbolet:

Wera sett som har dette 
symbolet har verktøyvesker 
eller tekstile bokser med 
borrelås som kan festes 
på Wera 2go systemet. For 
eksempel Zyklopsett, Joker- og 
bits-sett samt mange Kraftform 
Kompakt sett.

Ingen problem. Vi har også selvklebende 
borrelås, løst, for dette.

Borrelåsstripe 1 

Borrelåsstripe 2 

Borrelåsstripe 3 
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Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal
Tlf.: +49 (0)2 02 / 40 45-322
Faks: +49 (0)2 02 / 40 36 34
E-post: info@wera.de

Morgenstierne Verktøy AS
Holmenkollveien 129b
0787 Oslo
Tlf; 22 49 28 00
Mail; tools@morgenstierne.no
www.morgenstierne.no

Vi forbeholder oss retten til 
å endre alle opplysninger, 
produktkjennetegn, varianter eller 
utførelser i denne brosjyren til 
enhver tid, uten informasjon på 
forhånd. Ansvar for trykkfeil eller 
andre feil kan ikke utelukkes.

www.wera.de


