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TOOLS IN ACTION

ADEMBENEMENDE VIDEO’S

Beste lezers
Met Swiss Quality Innovation zetten we de toon op de globale
gereedschapsmarkt – en dat al 140 jaar. De inspiratie voor nieuwe
ontwikkelingen doen we op bij onze partners en eindgebruikers in
de industrie, bij ambachtelijke bedrijven en instituten voor medicinale techniek. De oplossingen ontwikkelen we samen met de beste
deskundigen. Hun opgedane kennis uit onderzoek en ontwikkeling
betrekken we hierbij: Als resultaat bieden we u nu de tweede generatie elektricien-schroevendraaiers en binnenkort de draaimoment-schroevendraaiers met onmiskenbare voordelen.

Bekijk hoe onze gereedschappen gebruikt worden: De video’s
laten voorbeelden zien van verschillende toepassingen in diverse
branches en industrieën.

De kracht voor het niet aflatend creëren doen we buiten in de natuur op. Haar blijvende inwerking tonen we aan met voortdurende
vernieuwingen en verbeteringen in onze Zwitserse fabrieken.
Als betrouwbare merkfabrikant en nichespeler op de globale
markt, zullen we ook in de toekomst wereldwijd met innovaties
aan de hoogste eisen van onze klanten voldoen.
Work with the best.
Met vriendelijke groet
www.pbswisstools.com/nl/videos

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com
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MM, GEKARTELD

SAFETY INBUSSLEUTELS

VEILIG EN FLEXIBEL

SCHUIFGREPEN

NEW

De gekartelde greep verhoogt de gripvastheid onder natte of vette
omstandigheden en we rkt daardoor veiligheidsverhogend tijdens
het gebruik. Door de ronde schacht wordt een langere levensduur
van de gereedschappen verkregen en zijn deze beter bestand tegen metaalmoeheid.

De T-inbussleutels met schuifgreep en drie zeskantprofielen zijn
bijzonder geschikt voor het aanbrengen van hoge draaimomenten. De verplaatsbare schuifgreep met aan beide kanten een eindaanslag, maakt een optimaal gebruik voor iedere schroefsituatie
mogelijk.

Per stuk of als set verkrijgbaar.

Flexibel
Eén sleutel voor drie verschillende toepassingen:
• Snel draaien
• Aanbrengen van hoge draaimomenten
• Werken aan diepliggende schroefverbindingen

Met kogelkop voor
een werkhoek
tot 30°

Verhoogde gripvastheid dankzij
gekartelde
greep

Gegarandeerd veilig in gebruik en universeel inzetbaar.

REVIEWS OP HET INTERNET
Video van Woodworks
(Duits)

Verslag van diy_don_germany
(Duits)

Verslag van _ratstar_ Josh Snead / Whole Athlete
(Engles)

Video en verslag van jonas_winkler_design
(Engles)
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NEW

INNOVATIE

CLASSIC VDE SLIM SCHROEVENDRAAIERS
Super slank in het voorste derde deel. Zo maakt de kling van de PB Swiss Tools Classic
VDE Slim elektricien-schroevendraaiers ook het gemakkelijk en veilig werken aan diepliggende schroeven en veerdrukklemmen mogelijk.
De elastomeer-mantel over het slanke hecht uit polypropyleen is gripvast en toch aangenaam huidvriendelijk. Daardoor ligt onze Classic VDE Slim zo goed in de hand. High-end
gereedschap voor professionals. Volledig geïsoleerd tot 1000 volt volgens IEC/EN 60900.
Per stuk of als set verkrijgbaar.

Slim
Diepliggende schroeven en veerdrukklemmen gemakkelijk en veilig
bereikbaar

Veiligheid
Volledig geïsoleerd tot 1000 volt
volgens IEC/EN 60900

Ergonomie
Slagvast polypropyleen met
elastomeer-mantel: ligt
perfect in de hand

Video: VDE schroevendraaiers in gebruik bij
Stadler Rail, Bussnang, Zwitserland
Productfilm

Eén keer kijken, raak: Het juiste gereedschap is snel gevonden dankzij
kleur-codering, schroefsymbool en
grootteopdruk
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SWISSGRIP VDE SCHROEVENDRAAIERS
De nieuwe PB Swiss Tools SwissGrip VDE elektricien-schroevendraaier brengt de kracht
van de hand nog beter op de schroef over. Gedoseerd en precies, dankzij zijn karakteristieke vorm en de combinatie van een huidvriendelijke elastomeer-mantel met een bijzonder taaie polypropyleen-kern. Voor alles, wat onder stroom zou kunnen staan. En daarom
vanaf het hecht over de kling volledig geïsoleerd tot 1000 volt volgens IEC/EN 60900.
Per stuk of als set verkrijgbaar.

Power-hecht
Gedoseerde en precieze krachtoverdracht van de hand op de schroef

Veiligheid
Volledig geïsoleerd tot 1000 volt
volgens IEC/EN 60900

Ergonomie
Slagvast polypropyleen met
elastomeer-mantel: ligt perfect in
de hand

Video: Veilig, gripvast, VDE-gekeurd
Toepassingsfilm

Eén keer kijken, raak: het juiste gereedschap is snel gevonden dankzij
kleurcodering, schroefsymbool en
grootteopdruk.

