
Wera 2go. 
Det rymliga underverket  
för mobil användning.
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QR

Ett litet steg för Wera verktygssatser.
Ett stort steg för mänskligheten.

De textila boxarna och väskorna med 
kardborre får ett mobilt hem:

Wera 2go verktygstransportsystem
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Wera 2go 1
Packa utanpå!
•  Wera 2go verktygshållare med 

kardborrsystem
•  För dockning av Wera textila boxar och 

väskor med kardborre
•  Kan konfigureras individuellt för hög 

mobilitet
•  Du har händerna fria vid transporten
•  Inklusive reglerbar avtagbar bärrem  

med bred dyna
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Wera 2go 2
Packa utanpå och inuti!

•  Wera 2go verktygslåda med in- och 
utvändigt kardborrsystem

•  Kan konfigureras individuellt för hög 
mobilitet

•  Idealisk också för dockning av textila 
Wera boxar och väskor med kardborre

• Lätt att fylla och tömma
• Du har händerna fria vid transporten
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Wera 2go 3
Packa inuti!

•  Kompakt verktygsbox också för 
reservdelar

•  Permanent formstabil tack vare vävtäckta 
plastplattor

•  Hög beständighet mot snitt och stick
•  De transporterade verktygen skyddas väl 

mot skador och väta
•  Kan bestyckas individuellt
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Wera 2go 4
Verktygsfodralet!

•  Formstabilt Wera 2go verktygsfodral

•  Hög beständighet mot snitt och stick

•  Variabel avdelare med kardborrband för 
uppdelning i upp till 5 innerfack

•  Stor botten; handtag att bära det i och 
hänga upp det i



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  
verktygshållare

Wera 2go 1 är den superlätta och mobila 
verktygshållaren för alla Wera väskor och textila 
boxar med vlies på baksidan. Väskorna och 
boxarna fästs individuellt, enkelt och säkert på 
verktygshållaren med hjälp av kardborrband.

Tack vare bärremmen som ingår har du 
händerna fria vid transporten.

Wera 2go 1 verktygshållare

1 verktygshållare med kardborrsystem för att fästa ytterligare Wera 2go-
komponenter och textila Wera boxar och väskor med kardborrzon, 1 axelrem 
med rörlig bred dyna, reglerbar på längden, avtagbar.



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

Tack vare kardborrsystemet kan 
komponenterna i systemet Wera 
2go fästas på verktygshållare 
Wera 2go 2 precis som alla 
Wera verktyg i boxar och väskor 
med kardborrzon. På så sätt kan 
du ha en individuell uppsättning 
verktyg som är anpassad till de 
krav som arbetet i fråga ställer.

Med bärremmen kan verkty-
gen transporteras hängande 
över axeln; Du har händerna 
fria. Den rörliga breda dynan 
ger hög bärkomfort.

Den stora bottnen gör att 
fodralet står säkrare. Tack 
vare det stora bärhandta-
get är fodralet praktiskt att 
transportera eller hänga upp 
på arbetsplatsen.

Det robusta och formstabila 
materialet har hög bestän-
dighet mot snitt och stick. De 
medhavda verktygen skyddas 
mot skador och väta.

Med hjälp av sin kardborrzon 
kan fodralet dockas med 
verktygshållare Wera 2go 2 
och med verktygs låda Wera 
2go 1.

Variabel tack vare kardborrsystem

Praktisk bärkomfort

På arbetsplatsen och på väg

Robust och formstabil

Perfekt systemkomplement

Wera 2go 2  
verktygslåda

Med sitt kardborrsystem och sitt kompakta 
utförande är Wera 2go verktygslåda den 
idealiska lösningen för individuell och bekväm 
verktygstransport. Med de in- och utvändiga 
kardborrzonerna utnyttjas utrymmet extremt väl. 
Härigenom ryms otroligt många verktyg i och på 
lådan. Wera 2go gör bagaget lätt för du tar bara 
med de verktyg som du verkligen behöver. 

Det robusta och formstabila materialet skyddar 
de medhavda verktygen mot skador och 
väta och ökar verktygslådans livslängd. Den 
vadderade och reglerbara breda bärremmen 
och lådans placering nära intill kroppen gör 
lådan bekväm att bära. Du har händerna fria vid 
transporten

Inklusive fodral med individuellt inställbar 
avdelare med kardborrband för skruvmejslar och 
andra verktyg.

Wera 2go 2 verktygslåda

1 formstabil robust verktygslåda med kardborrsystem för att fästa ytterligare 
2go-komponenter och textila Wera boxar och väskor med kardborrzon, 
1 bärhandtag och 1 axelrem med rörlig bred dyna, reglerbar på längden, 
avtagbar. 1 avtagbart fodral med bärhandtag och variabel avdelare med 
kardborrband för indelning i upp till 5 innerfack.



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  
verktygshållare

Wera 2go 6  
bärrem

Wera 2go 5 är den superlätta och mobila 
verktygshållaren för alla Wera väskor och textila 
boxar med kardborrband på baksidan. Väskorna 
och boxarna fästs individuellt, enkelt och säkert 
på Wera 2go 5 med hjälp av kardborrband. 

Bärrem för Wera 2go verktygstransportsystem. 
Med extra bred, bekväm dyna och reglerbar 
längd på remmen. Kan användas till Wera 2go 1 
och 5.

Wera 2go 3  
verktygsbox

Wera 2go 4  
fodral
Fodral Wera 2go 4 med individuellt inställbar 
indelning av utrymmet för skruvmejslar och 
andra verktyg.

Den kompakta Wera 2go verktygsbox kan fyllas 
med verktyg och reservdelar och dockas med 
Wera 2go 1, 2 och 5. 

Wera 2go 3 verktygsbox

1 formstabil, robust verktygsbox, tom, med bärhandtag, för förvaring och 
för transport av verktyg och smådelar. Med kardborrzon för dockning med 
systemet Wera 2go.

Wera 2go 4 fodral

1 formstabilt, robust fodral med bärhandtag, för förvaring och transport 
av verktyg, tomt. Med kardborrzon för dockning med systemet Wera 2go. 
Inklusive 1 variabelt inställbar avdelare för upp till 5 fack.

Wera 2go 5 verktygshållare

1 verktygshållare med kardborrsystem för att fästa ytterligare Wera 2go-
komponenter och textila Wera boxar och väskor med kardborrzon.

Wera 2go 6 bärrem

1 axelrem, med reglerbar längd och rörlig bred dyna för hög bärkomfort.



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) ej lasertip

Kraftform 2go 300

Med verktygsfinnare ”Take it easy”: färgmärkning efter profiler och 
storleksstämpling.

Verktygsfinnare Take it easy

11 VDE-isolerad Kraftform skruvmejsel; för 
krysspårskruvar Phillips och Pozidriv, TORX®- 
och spårskruvar. Artiklarna 162 i PH TiE VDE, 
165 i PZ TiE VDE och 160 i TiE VDE med lasertip-
spets som förhindrar att mejseln glider ur 
skruvhuvudet, 160 iS TiE: reducerad diameter 
på klingan med integrerad skyddsisolering. Take 
it easy verktygsfinnare: med färgmärkning av 
bitsspetsarna (röd = Phillips; svart = Pozidriv; 
grön = TORX®; gul = spår) och storleksstämpel 
på handtaget för att det ska gå lätt att hitta 
önskad skruvmejsel.1 formstabilt, robust fodral 
med bärhandtag, för förvaring och transport av 
verktyg. Hög beständighet mot snitt och stick. 
Med kardborrzon för dockning med systemet 
Wera 2go. Inklusive 1 variabelt inställbar avdelare 
för upp till 5 fack.

11 Kraftform skruvmejsel serie 300; för 
krysspårskruvar Phillips och Pozidriv, TORX®- 
och spårskruvar. Artikel 350 TiE PH 1 och PH 2, 
artikel 355 TiE PZ 1 och PZ 2 samt 334 SK TiE 
med lasertip-spets som förhindrar att mejseln 
glider ur skruvhuvudet, 334 SK TiE dessutom 
med sexkantklinga och sexkantnyckelhjälp. Take 
it easy verktygsfinnare: med färgmärkning av 
bitsspetsarna (röd = Phillips; svart = Pozidriv; 
grön = TORX®; gul = spår) och storleksstämpel 
på handtaget för att det ska gå lätt att hitta 
önskad skruvmejsel. 1 formstabilt, robust fodral 
med bärhandtag, för förvaring och transport av 
verktyg. Hög beständighet mot snitt och stick. 
Med kardborrzon för dockning med systemet 
Wera 2go. Inklusive 1 variabelt inställbar avdelare 
för upp till 5 fack.

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
Kardborrband 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
Kardborrband 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

Vad talar för Wera 2go ?

Vilka textila boxar  
kan dockas med  
Wera 2go utan  
ytterligare åtgärder?

Vill du fästa din väska  
med kardborre på väggen  
eller verkstadsvagnen?

1.  Det är lättare att packa   
med Wera 2go. 

Wera 2go är verkligen 
ett rymligt underverk. 
Modulerna ser små ut, men 
det ryms otroligt många olika 
verktyg inuti och utanpå. 
Verktygssatser som inte 
behövs är lätta att ta av. 
Verktyg som dessutom behövs 
fäster du enkelt utanpå med 
kardborrband eller stoppar 
dem inuti. Allt är överskådligt 
och väl sorterat.

2.  Det är lättare att resa  
med Wera 2go.

Eftersom den kan användas 
individuellt och tack vare 
materialet har den låg vikt och 
liten volym vid transporten. 
Verktygen skyddas mot 
transportskador och väta 
genom det formstabila 
yttermaterialet.

3.  Man går friare  
med Wera 2go.

Tack vare bärremmen med 
extra bred och bekväm dyna 
kan du hänga Wera 2go över 
axeln. Du har händerna fria.

Ge akt på den här symbolen:

Weras förpackningar med 
denna symbol innehåller 
verktygsväskor eller textila 
boxar med kardborre som 
kan dockas med systemet 
Wera 2go. Till exempel Zyklop-
satser, hylsnyckel- och bits-
satser, Joker-satser och många 
Kraftform kompakt-satser.

Inga problem. För det har vi också självhäftande 
kardborrband.

Kardborrband 1 

Kardborrband 2 

Kardborrband 3 
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Enkelt. Överskådligt. Lätt.
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Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

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

Vi förbehåller oss rätten att när 
som helst och utan förvarning 
ändra alla uppgifter som lämnas 
i denna katalog beträffande 
produktegenskaper, varianter och 
utföranden. Ansvar för tryckfel och 
andra fel utesluts.

www.wera.de


