LUNA GO
VERKTYGSHÅLLARE
Laddad med rätt borr och bits

LETA ALDRIG
MER EFTER
FÖRSVUNNA
BITS I FICKAN
Ladda hållaren med rätt
verktyg – spara tid,
pengar och frustration.
Luna GO är ett genialt system som
förenklar din vardag. Välj rätt verktyg för
ditt behov, placera dessa i hållaren och
haka fast allt i bältesclipset. Sedan är det
bara att köra. Inga mer borttappade borr
eller bits och du byter lätt verktyg med
en hand – även med handske på.
Passar perfekt för alla hantverkare, t ex:
montörer
snickare
vaktmästare
elektriker
låssmeder
kakelsättare
privatpersoner
rörmokare
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LADDA MED RÄTT VERKTYG
Slipp onödigt spring och letande
Skräddarsy din egen
hållare – passar
alla tillbehör med
1/4" sexkantsfästen

Välj ett färdiganpassat kit eller
sätt samman
ditt eget

Det finns tio st smala (4-delars)
och fyra st breda (17-delars)
färdiganpassade kit.

Med rätt utvalda verktyg för arbetsmomentet
sparar du tid och undviker onödigt spring och letande.
Luna GO finns som anpassade satser med 4 respektive
17 delar, men du kan även skräddarsy ditt eget kit.
Ordning och reda får du på köpet.
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PLACERA DÄR DET KÄNNS BÄST
I livremmen, snickarbältet
eller fickkanten

Haka
fast
hållaren
Sätt
enkelt
fast clipset

Clipset kan placeras på många olika ställen – t ex i en
tunn skjortficka eller i ett tjockt snickarbälte. Du hakar
lätt fast hållaren i clipset och du kan ha förberett flera
mixade verktyghållare beroende på arbetsmoment.
Du behöver bara ett clips oavsett antal hållare.
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JOBBA SMART OCH ENKELT
Byt lätt med en hand
– även med handske på
Skenor leder
verktyget rätt
– inget pill

Magnet
snäpper
verktyget
på plats

Den smarta designen med skena och magnet
gör att du byter verktyg snabbt och enkelt i ett svep.
Du hittar lätt rätt verktyg och sätter lika enkelt
tillbaka det. I hållaren sitter verktyget säkert
och du tappar inte bort det.
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FÅ STOR RÖRELSEFRIHET
Bekväm vare sig du klättrar på
stege eller sitter på huk
God följsamhet
tack vare
fjädrande
mekanism

170°

Hållaren är följsam tack vare den fjädrande
mekanismen, vilket gör att du kan röra dig obehindrat.
Det vidareutvecklade clipset ger en än bättre flexibilitet.
Vid extrema situationer, t ex när man fastnar i något,
utlöses hållaren för personlig säkerhet.

ETT SMART SYSTEM
Bred verktygshållare med
sju hängande och tio toppmonterade verktyg.
Finns i fyra
varianter.

Nytt
förbättrat
clips!

Smal verktygshållare med
fyra hängande
verktyg och
plats för ett
toppmonterat
verktyg efter
behov. Finns
i tio varianter.

Luna GO-systemet
bygger på ett bältesclips som passar
till alla modeller.

Nu lanserar vi ett nytt anpassat kit med de vanligaste
impactbitsen.
Art nr: 24670-0306

Bitssats Luna GO SB4 (utan clips)

Art nr: 24670-0207

Bitssats Luna GO SB4C (med clips)
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