OSTATNI
BASTION ŚWIATA
BITÓW
Stawia opór trudnym warunkom montażu i
zakrętarkom udarowym

Oczekiwania wobec bitów i uchwytów
zwiększają się bardzo szybko.
Zakrętarki udarowe podbijają rynek
■ Pozwalają na szybszą i łatwiejszą pracę.
■ Mogą być z powodzeniem stosowane do wszelkich prac montażowych.

oddziaływanie mechanizmu udarowego.

2010

2009

2008

ścianę uderzeniami młotka, dokręcanie śruby następuje poprzez stałe

2007

samego momentu obrotowego. Podobnie jak w przypadku wbijania gwoździ w

2006

■ Wkręcanie śruby ruchem obrotowo-udarowym jest dużo łatwiejsze niż działanie

Sprzedaż wkrętarek udarowych w
Europie

Jednakże zakrętarki udarowe mają też swoje wady
■ Wymagają bardzo dużej siły docisku, aby narzędzie nie wyślizgiwało się z gniazda wkrętu.
■ Groty i uchwyty ulegają przyspieszonemu zużyciu podczas prac montażowych.
■ Występujące podczas pracy długotrwałe szczytowe momenty obrotowe mogą przekraczać granice
wytrzymałości fizycznej narzędzi dostępnych na rynku.

Konwencjonalne groty i uchwyty nie są stworzone do
tak dużych obciążeń i ulegają przyspieszonemu zużyciu
podczas prac montażowych.

Odpowiedzią firmy Wera jest system
Impaktor
Groty Impaktor

■ w zależności od zastosowanego profilu żywotność grotów
zwiększa się nawet o 5 razy w porównaniu z grotami
standardowymi i grotami ze strefą skrętną
Groty stosowane z uchwytem

■ w zależności od zastosowanego profilu żywotność grotów
zwiększa się nawet o 10 razy w porównaniu z grotami
standardowymi i grotami ze strefą skrętną

Groty i uchwyty Impaktor w zależności od zastosowanego profilu
żywotność grotów zwiększa się nawet o 10 razy w porównaniu z
grotami standardowymi i grotami ze strefą skrętną

TriTorsion

System TriTorsion zastosowany w uchwytach Impaktor dopasowuje się do profilu używanego grota.

Diamentowe cząsteczki, którymi pokryto końcówkę grotu,
„wcinają się” w gniazdo wkrętu, redukując siły powodujące
wyślizgiwanie się narzędzia z gniazda wkrętu, które są
szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego.
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Zestaw grotów i końcówek Impaktor
BC Impaktor/30 Bit-Check

Bit-Check Impaktor

1 uchwyt Impaktor z pierścieniem przytrzymującym i magnesem, 20 grotów
Impaktor i 9 standardowych grotów ze strefą skrętną. Wykorzystanie w pełni
właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią, która spełnia
szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom Impaktor firmy Wera
uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności; przeznaczony specjalnie do pracy
z wkrętarkami udarowymi; uchwyt z pierścieniem magnetycznym zapewnia
pewne przytrzymanie nawet długich i ciężkich wkrętów, idealny przy
wykonywaniu prac nad głową; powłoka diamentowa zapewnia zwiększone
tarcie, ograniczając ryzyko wyślizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu

1 uchwyt Impaktor z pierścieniem przytrzymującym i magnesem
zapewniającym pewne osadzenie grotów w uchwycie, 9 grotów Impaktor.
Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną
geometrią, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia
narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności;
przeznaczony specjalnie do pracy z wkrętarkami udarowymi; uchwyt z
pierścieniem magnetycznym zapewnia pewne przytrzymanie nawet długich
i ciężkich wkrętów, idealny przy wykonywaniu prac nad głową; powłoka
diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyślizgiwania
się narzędzia z gniazda wkrętu

Code
05057690001

Code
897/4 IMP R
840/1 IMP DC
840/1 Z Hex-Plus
851/1 IMP DC
851/1 TZ PH
855/1 IMP DC
855/1 TH PZ
867/1 IMP DC
867/1 TZ TORX®

1 x ¼"x75
1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
1 x 3,0x25
3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
2 x PH 1x25
3 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
2 x PZ 1x25
3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25;
2 x TX 40x25
1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25;
2 x TX 20x25

1

05057680001

8740/51/55/67-9/IMP DC
897/4 IMP R
1 x ¼"x75
840/1 IMP DC
1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25
851/1 IMP DC
1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
855/1 IMP DC
1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 IMP DC
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25;
1 x TX 40x25

10

05057682001

8751/67-9/IMP DC
897/4 IMP R
1 x ¼"x75
851/1 IMP DC
3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
867/1 IMP DC
3 x TX 25x25; 1 x TX 30x25;
1 x TX 40x25

10

05057683001

8755/67-9/IMP DC
897/4 IMP R
1 x ¼"x75
855/1 IMP DC
3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 IMP DC
3 x TX 25x25; 1 x TX 30x25;
1 x TX 40x25

10

05057684001

8755-9/IMP DC
897/4 IMP R
855/1 IMP DC

10

Mini-Check Impaktor

6 końcówek Impaktor 50 mm, chwyt sześciokątny 1/4” do gniazd wg DIN 3126F 6,3 (ISO 1173) lub do mocowania bezpośrednio w maszynie. Wykorzystanie
w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią, która
spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom Impaktor firmy
Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności; przeznaczony specjalnie do
pracy z wkrętarkami udarowymi; powłoka diamentowa zapewnia zwiększone
tarcie, ograniczając ryzyko wyślizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu.

Code
05057691001

Mini-Check Impaktor 1 4 x PH 2x50; 2 x PH 3x50

20

05057693001

Mini-Check Impaktor 2 3 x TX 25x50; 2 x TX 30x50;
1 x TX 40x50

20

05057692001

Mini-Check Impaktor 3 4 x PZ 2x50; 2 x PZ 3x50

20

05057695001

Mini-Check Impaktor 4 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
855/4 IMP DC
1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
867/4 IMP DC
1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50

20

1 x ¼"x75
7 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25

Co czyni system Impaktor ﬁrmy We

Firma Wera dowiodła swoich najwyższych kompetencji w dziedzinie grotów i końcówek wkrętakowy
geometrii produktów, metalurgii i technik produkcyjnych.

Grot ze strefą
skrętną 1982

Grot z powłoką
diamentową 1992

Grot i uchwyt
BiTorsion 1998

Grot ze stali
nierdzewnej 2006

Grot i uchwyt
Impaktor 2011

Diamentowe cząsteczki, którymi pokryto końcówkę
grotu, „wcinają się” w gniazdo wkrętu, redukując
siły powodujące wyślizgiwanie się narzędzia z
gniazda wkrętu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego. Zmniejsza się także
siła docisku wymagana podczas pracy z użyciem
wkrętarek. Sprawdzają się doskonale również w
przypadku wkrętów z gniazdem TORX®.

Ponadprzeciętna żywotność uzyskana w wyniku
optymalnego wykorzystania właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią
końcówki grota, która spełnia szczególnie wysokie
wymagania, oraz specjalnym procesem produkcji.
Na etapie produkcji grotów Impaktor firmy Wera
następuje optymalne dopasowanie geometrii, twardości, technologii obróbki i ulepszania cieplnego do
profilu grota, a tym samym do indywidualnych warunków montażu.

Technologia produkcji dostosowana do profilu grota
oraz warunków pracy gwarantuje optymalną żywotność. System TriTorsion zastosowany w uchwytach
Impaktor dopasowuje się do profilu używanego grota.
Różne strefy skrętne reagują automatycznie na szczytowe momenty obrotowe występujące podczas pracy
i umożliwiają w ten sposób optymalne dopasowanie
do warunków montażu. Przykładowo podczas montażu z użyciem grotu PH2 reaguje strefa 1 i 2, natomiast
w przypadku wyższych momentów obrotowych, np.
w trakcie pracy z użyciem grotu TORX® 40, reaguje
strefa 1, 2 i 3.

Wera tak godnym zaufania?

ych i zdobyła bogatą wiedzę w zakresie doboru materiałów,

Dzięki specjalnej konstrukcji uchwytu kąt przyłożenia absorbujący energię kinetyczną powstającą
podczas obciążeń szczytowych został podwojony w
porównaniu z uchwytem BiTorsion. W ten sposób
system może absorbować jeszcze więcej energii,
chroniąc końcówkę grotu.

Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią (połączone działanie dwóch „stref skrętnych”), która
spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia uchwytom Impaktor firmy Wera uzyskanie
ponadprzeciętnej żywotności. Uchwyt Impaktor
z pierścieniem magnetycznym zapewnia dodatkowo pewne przytrzymywanie dużych i ciężkich
wkrętów. Pozwala to na szybkie i pewne umieszczenie końcówki w gnieździe wkrętu, zapobiegając
przekrzywieniu wkrętu podczas wkręcania i jego
zniszczeniu. Uchwyt przeznaczony jest przede
wszystkim do ręcznych prac montażowych z użyciem wkrętarek.

Uchwyt Impaktor ze stali nierdzewnej z pierścieniem przytrzymującym i magnesem przeznaczony
jest przede wszystkim do zastosowań przemysłowych, np. na zrobotyzowanych stanowiskach
montażowych. Uchwyt skupia się na podstawowej
funkcji przytrzymywania grotów i pochłanianiu
obciążeń szczytowych przez zastosowanie dwóch
różnych stref skrętnych.

Zestaw grotów i końcówek Impaktor
897/4 IMP Uchwyt Impaktor z pierścieniem
przytrzymującym i wewnętrznym magnesem

897/4 IMP R Uchwyt Impaktor z pierścieniem
przytrzymującym i zewnętrznym magnesem

Uchwyt Impaktor zapewnia szczególnie efektywne
pochłanianie obciążeń szczytowych dzięki zastosowaniu
podwójnej sprężyny skrętnej. Pierścień przytrzymujący
pewnie przytrzymuje groty w uchwycie; wykonany ze stali
nierdzewnej uchwyt zapewnia pewne przytrzymanie grotów
i wkrętów.

Uchwyt Impaktor zapewnia szczególnie efektywne
pochłanianie obciążeń szczytowych dzięki zastosowaniu
podwójnej sprężyny skrętnej. Pierścień przytrzymujący
pewnie przytrzymuje nawet duże i ciężkie wkręty; idealny
przy wykonywaniu prac nad głową; przeznaczony specjalnie
do pracy z wkrętarkami udarowymi; magnes można
odciągnąć i w ten sposób „wyłączyć” go

Zastosowanie: do sześciokątnych grotów 1/4" wg DIN 3126-C 6,3 a także serii
Wera 1
Gniazdo:
wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu
ze specjalną geometrią (połączone działanie dwóch „stref skrętnych”), która spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia
narzędziom Impaktor uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności;
przeznaczony specjalnie do pracy z wkrętarkami udarowymi; z
pierścieniem przytrzymującym i magnesem
Chwyt:
sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN 3126-F 6,3 (ISO 1173)

Code
05057675001

mm
¼"

75

Zastosowanie: do sześciokątnych grotów 1/4" wg DIN 3126-C 6,3 a także serii
Wera 1
Gniazdo:
wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu
ze specjalną geometrią (połączone działanie dwóch „stref skrętnych), która spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia
narzędziom Impaktor uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności;
przeznaczony specjalnie do pracy z wkrętarkami udarowymi; z
pierścieniem przytrzymującym i magnesem
Chwyt:
sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN 3126-F 6,3 (ISO 1173)

Code
3"

¼"

5

05057676001

mm
¼"

75

3"

¼"

5

Końcówki Impaktor 50 mm

Groty Impaktor 25 mm

Chwyt:
sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN 3126-F 6,3 (ISO 1173)
Część robocza: wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu
ze specjalną geometrią, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom Impaktor fi rmy Wera uzyskanie
ponadprzeciętnej żywotności; przeznaczony specjalnie do pracy
z wkrętarkami udarowymi; powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając

Chwyt:
sześciokątny 1/4", do gniazd wg DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
Część robocza: wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu
ze specjalną geometrią, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, umożliwia narzędziom Impaktor fi rmy Wera uzyskanie
ponadprzeciętnej żywotności; przeznaczony specjalnie do pracy
z wkrętarkami udarowymi; powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyślizgiwania się narzędzia z
gniazda wkrętu

Code

Code

mm

mm

05057644001
05057645001
05057646001

840/4 IMP DC
840/4 IMP DC
840/4 IMP DC

4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm

50
50
50

2"
2"
2"

5
5
5

05057604001
05057605001
05057606001

840/1 IMP DC
840/1 IMP DC
840/1 IMP DC

4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm

25
25
25

1"
1"
1"

10
10
10

05057656001
05057657001

851/4 IMP DC
851/4 IMP DC

PH 2
PH 3

50
50

2"
2"

5
5

05057616001
05057617001

851/1 IMP DC
851/1 IMP DC

PH 2
PH 3

25
25

1"
1"

10
10

05057661001
05057662001

855/4 IMP DC
855/4 IMP DC

PZ 2
PZ 3

50
50

2"
2"

5
5

05057621001
05057622001

855/1 IMP DC
855/1 IMP DC

PZ 2
PZ 3

25
25

1"
1"

10
10

05057665001
05057666001
05057667001

867/4 IMP DC
867/4 IMP DC
867/4 IMP DC

TX 25
TX 30
TX 40

50
50
50

2"
2"
2"

5
5
5

05057625001
05057626001
05057627001

867/1 IMP DC
867/1 IMP DC
867/1 IMP DC

TX 25
TX 30
TX 40

25
25
25

1"
1"
1"

10
10
10

05057671001
05057672001

868/4 IMP DC
868/4 IMP DC

#2
#3

50
50

2"
2"

5
5

05057631001
05057632001

868/1 IMP DC
868/1 IMP DC

#2
#3

25
25

1"
1"

10
10

