
MADE TO 
CHALLENGE

Nowa definicja usuwania 
uszkodzonych śrub



Mocny 
chwyt każdej 
zardzewiałej lub 
zużytej śruby.  
Znasz to – problem 
 z odkręceniem śruby 
zardzewiałej lub 
z zaokrągloną główką?  
SATA znalazła rozwiązanie. 
Nasadki BoltBiter sprawią, 
że Twoje życie stanie się 
łatwiejsze. Zastosowanie 
innowacyjnej technologii 
sprawiło, że nasadka mocno 
trzyma i z łatwością odkręca 
śruby, które sprawiają 
problem przy użyciu 
tradycyjnych narzędzi.

BoltBiter – innowacyjne 
nasadki SATA! 



Minus-sized – pomniejszony rozmiar (A) 
przeznaczone do pracy z bardzo zużytymi śrubami
Oznaczenie „,A’’ – zmniejszony rozmiar nasadki
Oznaczenie „,B” – standardowy rozmiar nasadki 

Laserowo 
grawerowane 
oznaczenie  
ułatwia szybką 
identyfikację 
rozmiaru

Chromowo-molibdenowa stal 
stopowa (Cr-Mo) gwarantuje 
wyjątkową trwałość i długi 
okres użytkowania narzędzia

Wykończenie 
czarnym tlenkiem 
zwiększającym 
odporność na korozję

Dwukierunkowa 
konstrukcja nasadki

Odkręcanie śrub  
z zaokrąglonymi kantami  
i zardzewiałych

Podwójne oznaczenie 
rozmiaru – metryczne 
oraz calowe

MM

SAE

Sześciokątna podstawa pozwala używać nasadki BoltBiter 
z narzędziami udarowymi, tradycyjnymi grzechotkami, 
kluczami płasko-oczkowymi oraz szczypcami

Innowacyjnie wyprofilowane wgłębienie 
nasadki ułatwia jej osadzenie na uszkodzonej 
główce śruby.

Trwałość i ponowne użycie skorodowanych śrub
Dwukierunkowa konstrukcja oznacza, że nasadki BoltBiter z taką samą łatwością odkręcają 
jak i przykręcają zardzewiałe, mocno zużyte śruby. Nasadki BoltBiter dają więc możliwość 
ponownego wykorzystana uszkodzonej śruby. Innowacyjne, zwężające się wgłębienie pozwala 
na mocne osadzenie nasadki na główce śruby, eliminując konieczność stosowania narzędzi 
do pobijania. Nasadki o pomniejszonych rozmiarach minus-sized pasują do szerokiej gamy 
uszkodzonych śrub.
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Wybierz swój zestaw nasadek BoltBiter

Zestaw nasadek BoltBiter 1/4” i 3/8”  
- 23 elementy
Kod Towaru Zawartość
ST09138  1 - 3/8” Grzechotka szybkomocująca

 4 - 1/4” BoltBiter -7 mm, 7 mm, -8 mm, 8 mm 
 16 - 3/8” BoltBiter -10 mm, 10 mm, -11 mm, 11 mm,  
-12 mm, 12 mm, -13 mm, 13 mm, -14 mm, 14 mm,  
-16 mm, 16 mm, -17 mm, 17 mm, -19 mm, 19 mm
 1 - 3/8” Przedłużka 6”
 1 - 3/8” Adapter 3/8”FX1/4”M

Pojedyncze nasadki BoltBiter
Kod Twoaru Rozmiar

SC12801 1/4"  / -7 mm

SC12802 1/4"  / 7 mm

SC12803 1/4"  / -8 mm

SC12804 1/4"  / 8 mm

SC12807 3/8" / -10 mm

SC12808 3/8" / 10 mm

SC12809 3/8" / -11  mm

Kod Twoaru Rozmiar

SC12810 3/8" / 11  mm

SC12811 3/8" / -12 mm

SC12812 3/8" / 12 mm

SC12814 3/8" / -13 mm

SC12815 3/8" / 13 mm

SC12816 3/8" / -14 mm

SC12817 3/8" / 14 mm

Kod Twoaru Rozmiar

SC12820 3/8" / -16 mm

SC12821 3/8" / 16 mm

SC12822 3/8" / -17 mm

SC12823 3/8" / 17 mm

SC12826 3/8" / -19 mm

SC12827 3/8" / 19 mm

Zestaw nasadek BoltBiter 1/4” i 3/8”  
- 13 elementów
Kod Towaru Zawartość
ST09137  1 - 3/8” Grzechotka szybkomocująca

 2 - 1/4” BoltBiter 7 mm, 8 mm 
 8 - 3/8”  BoltBiter 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm,  

14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm
 1 - 3/8” Przedłużka 6”
 1 - 3/8” Adapter 3/8”FX1/4”M

W ofercie do wyboru dwa zestawy BoltBiter umieszczone w wyprofilowanym, trwałym opakowaniu z PE. Zestawy oprócz 
czarnych nasadek w rozmiarach tradycyjnych,  zawierają  grzechotkę 3/8” oraz akcesoria. W zestawie 23-elementowym 
dodatkowo znajdują się nasadki w rozmiarach minus-sized (pomniejszony rozmiar). 


