
Bit PZ 855/1Z

kód PZ délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

72080 1 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

72082 2 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

72084 3 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

Bity a šroubováky WERA

Wera je jedním z mezinárodních špičkových výrobců šroubovacího nářadí. Wera vyvíjí a vyrábí šroubovací nářadí pro profesionální
nároky. Již více než 70 let se firma Wera soustřeďuje na vývoj a výrobu šroubovacího nářadí. Zaměření na šroubovací nářadí bylo
důsledně dodržováno a tím se firma Wera stala celosvětově uznávaným výrobcem. Již mnoho let je firma Wera značkovým výrobcem a
spolehlivým partnerem průmyslu, obchodu a uživatelů. Příkladem toho jsou špičkové kvóty dodávek,  vnější a vnitřní služba orientovaná
na zákazníka a v neposlední řadě vynikající hodnocení od profesionálních uživatelů. Výrobky Wera vyrábí na Českomoravské vrchovině
závod Wera Werk s. r. o. Bystřice nad Pernštejnem. Založeno v roce 1995

Správný výběr bitů Wera

Bity v provedení jsou ekonomicky nejvýhodnější alternativou. Považují se za bity
houževnaté. Jsou bez torzní zóny, nevyrábí se v provedení pro tvrdý a měkký spoj a jsou proto
univerzálně použitelné pro oba druhy spojů

provedení 56 - 58 HRcZ provedení 56 - 58 HRcZ

Bity v provedení jsou vyráběny ve dvou tvrdostech, tj. TH - extra tvrdý pro měkký
šroubový spoj a TZ - houževnatý pro tvrdý šroubový spoj. Oba typy jsou v zóně mezi upínacím
šestihranem a profilem (špičkou) upraveny do válcového tvaru. Tím vzniká torzní zóna ve které se
tlumí namáhání špičkyprovedení 60 - 62 HRcTH

extra tvrdý

Bity v provedení jsou vyrobeny shodně s předchozími bity TORSION tj. mají válcovou
torzní zónu. Tato zóna je však navíc tepelně upravena tak, že je měkčí a bit je v důsledku toho ještě
pružnější.

provedení 57 - 58 HRcTZ
houževnatý

provedení 60 - 62 HRcBTH
extra tvrdý

provedení 57 - 58 HRcBTZ
houževnatý

1. křížové bity rozlišujeme podle hlavy šroubu na:
a) Phillips-Recess (PH) -  vyskytuje se obvykle u metrických šroubů

- vyskytuje se např. u vrutů (šroubů do dřeva). Případná záměna má za následek vysme-b) Pozidriv (PZ)
kávání bitu ze záběru, poškození drážky v hlavě šroubu a předčasné opotřebení bitu. Stejné důsledky
nastanou správného typu, ale (příliš malý nebo přílišjestliže použijeme bit nesprávného rozměru
velký). Velikosti bitů dle Ø vrutu: vrut Ø vrut Ø ,5 až 5 2 vrut Ø 33mm = Pz1; 3 mm = Pz ; 6 mm = PZ

2. Šroubový spoj rozlišujeme na:
a) Měkký - např. při šroubování  vrutu do dřeva. Kroutící moment se při šroubování postupně

zvyšuje, aniž by docházelo k namáíhání bitu přílišným rázem.Pro takový typ šroubového spoje
volíme tvrdý bit

b) Tvrdý - např. při šroubování metrického šroubu do kovu. V počáteční fázi se šroub v závitu zcela
volně otáčí a kroutící moment je velmi malý.Při dotažení dochází k náhlému rázu. Pro takový

typ šroubového spoje volíme bit pružný, abychom tlumili namáhání špičky čepele vzniklým rázem.

provedení 60 - 62 HRcBDC
extra tvrdý

galvanicky nanesená
abrasivní diamantová zrna

na vyžádánína vyžádání

Bity v provedení BDC odpovídají svým provedením extra tvrdým bitům BTH tj. mají
tepelně upravenou válcovou torzní zónu. Na profil bitu BDC jsou však navíc galvanicky nanesena
abrasivní diamantová zrna. Profil je tak opatřen drsnou vrstvou, která omezuje riziko případného
vysmeknutí bitu z hlavy šroubu. Jelikož se bity BDC vyrábějí pouze v extra tvrdém provedení,
používají se univerzálně pro tvrdý i měkký spoj. na vyžádánína vyžádání

torzní zóna
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Bit PH 851/1Z

kód PH délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

72070 1 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

72072 2 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

72074 3 25mm 10 ks 7,70 0,308 C �

Bit TX 867/1Z

kód
torx
(TX)

délka balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

66485 10 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66486 15 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66487 20 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66488 25 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66490 30 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

66491 40 25mm 10 ks 20,30 0,810 C �

Držák bitů, magnetický, úchyt 1/4"

kód balení ks MJ
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

134480 10 ks 65,00 2,600 C �

53459 10 ks 322,00 12,900 C �

délka

50 mm

100 mm
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