LUNA GO
VERKTØYHOLDERSYSTEM
Det du trenger, når du trenger det!

NÅ SLIPPER DU
Å LETE ETTER
FORSVUNNE
BITS I LOMMEN
Forbered verktøyholdersystemet med rett verktøy
– spar tid, penger
og frustrasjon.
Luna GO verktøyholdersystem er et
genialt system som forenkler hverdagen din.
Velg riktig verktøy for oppgaven, plasser disse
i verktøyholderen og hekt det fast i belteklipset.
Så er det bare å sette i gang! Aldri mer bor eller
bits som blir borte, og du bytter lett verktøy
med en hånd – selv med hansker på.
Passer perfekt for alle håndverkere, som f.eks.:
snekkere
montører
elektrikere
vaktmestere
flisleggere
låsesmeder
rørleggere
privatpersoner

1

SETT I RETT VERKTØY
Slipp unødig løping og leting
Skreddersy din egen
verktøyholder – passer
alt tilbehør med
1/4” sekskantfeste

Velg ferdigtilpasset
sett eller sett sammen
ditt eget

Det finnes 10 stk smale (4-deler)
og 4 stk brede (17 deler)
ferdigtilpassede
verktøyholdersett

Med riktig utvalgte verktøy for arbeidsoppgaven sparer du
tid og unngår unødig leting. Luna GO verktøyholdersystem
finnes som ferdige sammensatte sett med 4 eller 17 deler,
men du kan også skreddersy ditt eget sett.
Orden og system får du på kjøpet.

2

PLASSERES DER DET PASSER BEST
Bukselinningen, beltet, lommekanten

Fest enkelt
fast klipset

Hekte fast
verktøyholderen

Klipset kan plasseres på mange ulike steder – f.eks. i en
tynn skjortelomme eller i et tykt snekkerbelte. Du hekter lett
fast verktøyholderen i klipset og du kan ha klargjort flere
assorterte verktøyholdere avhengig av arbeidsoppgavene.
Du trenger bare ett klips uansett antall verktøyholdere.

3

JOBB SMART OG ENKELT
Kan byttes lett med en hånd
– selv med hansker på
Spor fører verktøyet
riktig – ingen plunder

Magnet
knepper
verktøyet
på plass

Det smarte designet med spor og magnet gjør
at du bytter verktøy raskt og enkelt i ett moment.
Du finner lett riktig verktøy og setter det like enkelt tilbake.
I verktøyholderen sitter verktøyet sikkert,
og du mister det ikke.

4

FÅ STOR BEVEGELSESFRIHET
Bekvem både når du
klatrer i stige eller sitter på huk
God fleksibilitet
takket være fjærende
mekanisme

170°

Holderen føyer seg takket være den fjærende
mekanismen, som gjør at du kan bevege deg uhindret.
Det videreutviklede klipset gir en bedre fleksibilitet.
Ved ekstreme situasjoner, f.eks. når man setter seg fast i noe,
utløses holderen for personlig sikkerhet.

ET SMART SYSTEM
Bred verktøyholder
med 7 hengende og ti
toppmonterte verktøy.
Finnes i fire varianter.

Nytt,
forbedret
klips!

Smal verktøyholder med
fire hengende
og plass for ett
toppmontert
verktøy etter
behov. Finnes
i ti varianter.

Luna GO verktøyholdersystem
med belteklips
som passer til
alle modeller.

Nå lanserer vi en ferdigtilpasset verktøyholder med impactbits
– et perfekt verktøyholdersystem for de fleste arbeidsoppgaver.
Artnr 24670-0306 Nobb 54123103 SB4 (uten klips)
Artnr 24670-0207 Nobb 54123092 SB4C (med klips)

LUNA NORGE AS
Postboks 601, 1411 Kolbotn
Tlf. 64 85 75 00
E-post: kundesenter@luna.no
www.luna.no

