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KLUCZE NASADOWE 1/4", ZESTAW 63 SZT. 
MARKA: NEO TOOLS 
Zestaw kluczy nasadowych NEO (nr ref. 08-679) to pełen pakiet narzędzi w rozmiarze ¼” umieszczonych 

w trwałej i poręcznej metalowej walizce z tłoczonym logo. W jego skład wchodzą 63 elementy wykonane z 

wysokiej jakości stali chromowo wanadowej. Zestaw zawiera szeroki pakiet nasadek sześciokątnych w 

rozmiarach od 4 mm do aż 14 mm. Nasadki w zestawie występują w dwóch wersjach: krótkiej i długiej, 

dzięki czemu istnieje możliwość idealnego dopasowania narzędzia do odkręcanego elementu. W walizce 

znajdują się również nasadki typu E – do coraz częściej stosowanych śrub TORX. Bity na nasadkach to 

wygoda, trwałość i oszczędność czasu, dzięki możliwości szybkiej zmiany końcówki. Zestaw zawiera 

bogaty pakiet akcesoriów, w tym aż 4 przedłużki, pokrętło T, przegub, uchwyt wkrętakowy ¼” – 

dopasowanie narzędzia do wykonywanej pracy jest tylko kwestią wyobraźni. Umieszczony w walizce 

adapter do wkrętarki, to możliwość stosowania zestawu jako uzupełnienia elektronarzędzia. Grzechotka ¼” 

z odgiętą rękojeścią posiada 72 zęby, dzięki czemu istnieje możliwość operowania w miejscach o 

ograniczonej przestrzeni (przeskok zapadki występuje już przy obrocie o 5 stopni). Wszystkie elementy są 

pogrupowane i umieszczone w wytłoczce z tworzywa sztucznego, aby było możliwe szybkie dobranie 

potrzebnych elementów. Jakość i niezawodność narzędzia potwierdza 25-letnia gwarancja oraz 

międzynarodowy certyfikat TÜV. Marka NEO spełnia oczekiwania profesjonalistów. 

 EAN5907558422139 

 Rozmiar kwadratu napędowego1/4" 

 Nasadka w zestawie32 szt 

 Nasadka w zestawie1/4" sześciokątne długie, 13 szt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 mm 

 Grzechotka w zestawie1 szt 

 Grzechotka w zestawie1/4”, 72 zęby 

 Adapter w zestawie1 szt 

 Adapter w zestawie do wkrętarki 

 Końcówki wkrętakowe w zestawie 22 szt 

 Przedłużka w zestawie 4 szt 

 Przedłużka w zestawie1/4”, 3 szt.: 50 mm, 100 mm, 150 mm 

 Przegub w zestawie1 szt 

 Przegub w zestawie1/4", uniwersalny 

 Pokrętło w zestawie1 szt 

 Uchwyt w zestawie1 szt 

 Uchwyt w zestawie1/4", uchwyt wkrętakowy do bitów 
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