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Kwaliteit en prestatie 
van begin tot eind
De brede reeks Bahco schroevendraaiers laat 
niets aan het toeval over. Wij bouwen op kwaliteit, 
precisie en duurzaamheid. Iedere individuele 
schroevendraaier is een bewijs op zichzelf van 
professioneel vakmanschap.
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1. Het zeskant op de kling maakt het mogelijk 
een steeksleutel te gebruiken voor extra 
krachtuitoefening.

2. Gemakkelijke keuze van de passende 
schroevendraaier door de onuitwisbare kleurcode 
en het symbool op de greep.
 
3. Cilindrische schacht met kleine diameter voor 
het snel en gemakkelijk vast- en losdraaien van 
schroeven.

4. Voldoende ruimte voor precies sturen met duim 
en wijsvinger.

5. Driecomponentengreep. Combineert een sterke 
kern met een uitstekende grip.

6. Uitsluitend afgeronde vormen. Geen drukpunten, 
hoe u uw schroevendraaier ook vasthoudt of 
gebruikt.

7. Past goed in de hand: de juiste diameter draagt 
bij tot een maximale krachtuitoefening. Geribbelde 
oppervlaktestructuur werkt antislip, zelfs bij olie of 
vet.

8. Vlakke kant voorkomt wegrollen van de 
schroevendraaier.

9. Handig ophanggat.

10. Ruime, ronde achterkant zorgt voor minder druk 
in de hand, en voorkomt blaarvorming.

Dit is een buitengewoon goede schroevendraaier. 
Nog gemakkelijker in gebruik, nog comfortabeler en 
veel functioneler.

Dit betekent verminderde kans op spierpijn, 
blaarvorming, verwonding ed..
Gevolg is meer werkplezier, een hogere 
productiviteit en meer rendement.

Dit gereedschap zal uw manier van werken 
nauwelijks beïnvloeden, maar het kan er voor 
zorgen dat uw meest waardevolle gereedschap 
– uw hand – een leven lang meegaat.
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Gemakkelijke keuze van de juiste 
schroevendraaier door de kleurcode 
aan beide uiteinden van de greep.
Kleurcode en symbool zijn onuitwisbaar.

Meer dan alleen 
maar esthetisch.....

kleurcode 


