Wera 2go. Pladsvidunderet
til mobilt brug.
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Et lille skridt for Wera værktøjssæt.
Et stort skridt for menneskeheden.
Tekstilbokse og tasker med filtzone samles
et sted, der er mobilt:
Wera 2go værktøjstransportsystemet.
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Wera 2go 1
Holder fast på det hele!
• Wera 2go værktøjsbæreenhed med
dobbelthæftende-system

• Til påsætning af Wera tekstilbokse og
tasker med filtzone

•K
 an konfigureres individuelt med henblik
på høj grad af mobilitet
•M
 an har begge hænder frie ved transport
• Inklusiv indstillelig, aftagelig skulderrem
med bred polstring
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Wera 2go 2
Rummer det hele – indeni
og udenpå!
• Wera 2go værktøjs-container
med indvendigt og udvendigt
dobbelthæftende-system

•K
 an konfigureres individuelt med henblik
på høj grad af mobilitet
•O
 gså ideel til påsætning af Wera
tekstilbokse og tasker med filtzone

• Let udtagning og ilægning af værktøj

• Man har begge hænder frie ved transport
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Wera 2go 3
Rummer det hele!
• Varigt formstabil via vævsdækkede
plastplader

•H
 øj modstandsdygtighed overfor snit og
stik
•H
 øj beskyttelse af det transporterede
værktøj mod beskadigelser og fugt
• Kan udstyres individuelt
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Wera 2go 4
Værktøjs-koggeren!
• Formstabil Wera 2go værktøjs-kogger
•H
 øj modstandsdygtighed overfor snit
og stik
• Variabel dobbelthæftende-opdeler til
opdeling i op til 5 indvendige rum
•S
 tor ståflade; håndtag til at bære eller
hænge den op i
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Wera 2go 1
Værktøjs-Bæreenhed
Wera 2go 1 er den superlette og mobile
værkstøjs-bæreenhed til alle Wera tasker og
tekstilbokse med dobbelthæftende flader på
bagsiden. Taskerne og boksene påsættes
individuelt let og sikkert på værktøjsbæreenheden med dobbelthæftende flader.

Wera 2go 1 Værktøjs-Bæreenhed
30 cm
WERA 2GO
COMPATIBLE

13,5 cm
147 cm

Takket være den medleverede skulderrem har
man hænderne frie ved transport.
1 værktøjs-bæreenhed med dobbelthæftende system til påsætning af
yderligere Wera 2go-komponenter og Wera tekstilbokse og tasker med
dobbelthæftende zone, 1 skulderrem med forskydelig bred polstring, indstillelig
i længden, aftagelig.
05004350001
Wera 2go 5
Wera 2go 6
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1 x 135x300x270
1 x 38x1470

Wera 2go 2
Værktøjs-Container
Wera 2go værktøjs-container er med sit
dobbelthæftende system og sin kompakte
udformning den ideelle løsning til individuel
og bekvem værktøjstransport. De indvendige
og udvendige dobbelthæftende zoner giver en
ekstremt god pladsudnyttelse. På den måde
kan der være utroligt meget værktøj i og på
containeren. Wera 2go 2 giver let baggage, fordi
der kun medtages det værktøj, som man virkelig
har brug for.

Tip
Robust og formstabil
Det robuste og formstabile
materiale beskytter det medbragte værktøj mod beskadigelser og fugt og forlænger
værktøjs-containerens levetid.

Variabel via
dobbelthæftende-system

Det robuste og formstabile materiale beskytter
det medbragte værktøj mod beskadigelser
og fugt og forlænger værktøjs-containerens
levetid. Den polstrede og indstillelige brede
skulderrem og containerens stilling tætliggende
mod kroppen giver en behagelig bærekomfort.
Hænderne har man fortsat fri under transporten.
Inklusiv kogger med individuelt indstillelig
dobbelthæftende opdeler til skruetrækkere og
andet værktøj.

Via det indvendige og udvendige dobbelthæftende-system
kan yderligere komponenter i
Wera 2go-systemet ligeledes
påsættes ligesom alt Wera
værktøj i bokse og tasker med
dobbelthæftende-zone. Det giver mulighed for en individuel
sammensætning af værktøjet,
der er målrettet til den pågældende arbejdsopgave.

Praktisk bærekomfort
Med skulderremmen kan
værktøjet hænges over
skulderen og transporteres, så
man har hænderne frie. Den
forskydelige brede polstring
giver en høj bærekomfort.

Wera 2go 2 Værktøjs-Container

WERA 2GO
COMPATIBLE

Perfekt systemsupplement
Koggeren kan via sin dobbelthæftende-zone sættes
på værktøjs-bæreenheden
Wera 2go 1 og værktøjscontaineren Wera 2go 2.

33 cm

11,5 cm

35,5 cm

1 formstabil, robust værktøjs-container med dobbelthæftende system til
fastgørelse af yderligere Wera 2go-komponenter og Wera tekstilbokse og
tasker med dobbelthæftende zone, 1 håndtag og 1 skulderrem med forskydelig
bred polstring, indstillelig i længden, aftagelige. 1 udtagelig kogger med
bæregreb og variabel dobbelthæftende opdeler til opdeling i op til 5 indvendige
rum.
05004351001
Wera 2go
Container
Wera 2go 6
Wera 2go 4

På arbejdet og undervejs
Den store ståflade øger
koggerens sikkerhed mod at
vælte. Med det store greb er
koggeren let og praktisk at
transportere eller hænge op
på arbejdsstedet.

1 x 330x355x115
1 x 38x1470
1 x 165x165x105
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Wera 2go 3
Værktøjs-Boks

Wera 2go 5
Værktøjs-bæreenhed

Den kompakte Wera 2go værktøjs-boks kan
fyldes med værktøj og reservedele og kan
sættes på Wera 2go 1, 2 og 5.

Wera 2go 5 er den ultralette og mobile værktøjsbæreenhed til alle Wera tasker og tekstilbokse
med dobbelthæftende flader på bagsiden.
Taskerne og boksene sættes individuelt, let og
sikkert på Wera 2go 5 med dobbelthæftende
elementer.

Wera 2go 3 Værktøjs-Boks

Wera 2go 5 Værktøjs-bæreenhed

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

13 cm

32,5 cm
8 cm

13,5 cm

1 formstabil, robust værktøjs-boks, tom, med håndtag, til opbevaring og
transport af værktøj og smådele. Med dobbelthæftende zone til påsætning i
Wera 2go-systemet

05004352001

mm
130

mm
325

30 cm

1 værktøjs-bæreenhed med dobbelthæftende system til påsætning af
yderligere Wera 2go-komponenter og Wera tekstilbokse og tasker med
dobbelthæftende dozone.

mm
80

05004354001

Wera 2go 4
Kogger
Koggeren Wera 2go 4 med individuel indstillelig
rumopdeling til skruetrækkere og andet værktøj.
Wera 2go 4 Kogger

mm
135

mm
300

mm
270

Wera 2go 6
Skulderrem
Skulderrem til Wera 2go værktøjstransportsystemet. Med ekstra bred, bekvem polstring
og indstillelig remlængde. Kan bruges til
Wera 2go 1 og 5.
Wera 2go 6 Skulderrem

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

16,5 cm

10,5 cm

16,5 cm

1 formstabil, robust kogger, tom, med håndtag, til opbevaring og transport
af værktøj. Med dobbelthæftende zone til påsætning i Wera 2go-systemet.
Inklusiv 1 variabel indstillelig dobbelthæftende opdeler til op til 5 opdelinger.

05004353001
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mm
165

mm
165

mm
105

147 cm

1 skulderrem, indstillelig i længden, med forskydelig bred polstring til høj
bærekomfort.

05004355001

mm
38

mm
1470

Kraftform 2go 100

Kraftform 2go 300

11 VDE-isolerede Kraftform skruetrækkere; til
krydskærvsskruer Phillips og Pozidriv, TORX®- og
skruer med lige kærv. Artikel 162 i PH TiE VDE,
artikel 162 i PH TiE VDE samt 160 i TiE VDE med
Lasertip-spids mod rutsjen du af skruehovedet;
160 iS TiE: Reduceret klingediameter med
integreret beskyttelsesisolering.

11 Kraftform skruetrækkere serie 300; til
krydskærvsskruer Phillips og Pozidriv, TORX®og skruer med lige kærv. Artikel 350 TiE PH 1
og PH 2, artikel 355 TiE PZ 1 og PZ 2 samt 334
SK TiE med Lasertip-spids mod rutsjen du
af skruehovedet, 334 SK TiE yderligere med
sekskantklinge og sekskant til fastnøgle.

Take it easy værktøjsfinder: Med profilfarvemærkning (rød = Phillips; sort =
Pozidriv; grøn = TORX®; gul = lige kærv) og
størrelsesmærkning på grebet, der gør det lettere
at finde den ønskede skruetrækker.

Take it easy værktøjsfinder: Med profilfarvemærkning (rød = Phillips; sort =
Pozidriv; grøn = TORX®; gul = lige kærv) og
størrelsesmærkning på grebet, der gør det
lettere at finde den ønskede skruetrækker.

1 formstabil, robust kogger, tom, med håndtag,
til opbevaring og transport af værktøj. Med
dobbelthæftende zone til påsætning i Wera
2go-systemet. Inklusiv 1 variabel indstillelig

dobbelthæftende opdeler til op til 5 opdelinger.

1 formstabil, robust kogger, tom, med håndtag,
til opbevaring og transport af værktøj. Med
dobbelthæftende zone til påsætning i Wera
2go-systemet. Inklusiv 1 variabel indstillelig
dobbelthæftende opdeler til op til 5 opdelinger.

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

LASERTIP

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
1 x 0,4x2,5x80 1); 1 x 0,8x4,0x150;
1 x 1,0x5,5x200
1 x 0,6x3,5x100
1 x 50 x120

160 i TiE VDE
160 iS TiE
Selvklæbende striber

Wera 2go 4
350 PH TiE
355 PZ TiE
367 TORX® TiE
334 SK TiE
Selvklæbende striber

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
1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
1 x 50 x120

Vværktøjsfinder "Take it easy"
1)

ikke Lasertip

Med værktøjsfinder "Take it easy": Farvemærkning efter profiler og
størrelsesmærkning.
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Hvad taler for Wera 2go?
1. D
 et er lettere at pakke
tingene med Wera 2go.

2. D
 et er lettere at rejse med
Wera 2go.

3. M
 an går mere frit med
Wera 2go.

Wera 2go er et sandt
pladsvidunder. Modulerne
virker små, men der kan være
utroligt meget forskelligt
værktøj i og på dem. De
værktøjssæt, man ikke har
brug for, tages blot af. Det
værktøj, som man yderligere
har brug for, bliver bare sat på
eller lagt i. Alt er overskueligt
og velsorteret.

De individuelle
tilpasningsmuligheder sørger
sammen med det anvendte
materiale for ringe vægt og
beskedent volumen under
transport. Værktøjet er
beskyttet mod transportskader
og fugt via det formstabile
udvendige materiale.

Takket være skulderremmen
med ekstra bred og bekvem
polstring kan man hænge Wera
2go over skulderen. Så har man
hænderne frie.

Hvilke tekstilbokse
kan uden videre sættes
på Wera 2go?

Hvis du gerne vil fastgøre
din taske med filtzone
på væggen eller på
værkstedsvognen?
Intet problem. Til det tilfælde har vi også
selvklæbende dobbelthæftende striber.

Vær også opmærksom på symbolet her:
Emballager med dette symbol
indeholder værktøjstasker
eller tekstilbokse med filtzone,
der kan sættes på Wera 2gosystemet.

WERA 2GO
COMPATIBLE

Dobbelthæftende-stribe-sæt 1

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670446001
50 mm x 70 mm

Dobbelthæftende-stribe-sæt 2

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670447001
50 mm x 120 mm

Dobbelthæftende-stribe-sæt 3

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670448001
50 mm x 240 mm
12

Enkelt. Overskueligt. Let.
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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

DK 05 500671 001 - 0053701 - 01

Vi forbeholder os retten til pa ethvert
tilspunkt og uden forvarsel at andre
alle I dette katalog anforte oplysninger
mht.produktegenskaber, varianter og
udforelser. Ethvert ansvar for trykfejl
eller andre fejl er udelukket.

