
Günde 40 dakikaya kadar zaman kazanın!

5S prensiblerine göre özel olarak geliştirilen Weidmüller El Aleti 
Dolabı ile ciddi bir zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. El Aleti Dolabı 
ile, el aletlerinizi ve çalışma malzemelerinizi her zaman ulaşılabilir 
ve verimli kullanım için en uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. Yüksek 
kaliteyi akıllı özellikler ile birleştiren El Aleti Dolabı ile zaman 
kazanarak maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Yaz geldi!
5S prensibine uygun setler ile donatılmış 
El Aleti Dolabını kaçırmayın 
Let ś connect.
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Genel Bakış: 5S prensibine uygun El Aleti Dolabı

Sipariş Numarası: 2709760000

El Aleti Dolabı

Çok amaçlı düzenleyici 25 
parçadan oluşur: KT 8 kesme, 
Stripax® soyma ve PZ 6 roto L 
sıkma el aleti dahil.  

16 mm²‘lik düzenleyici 4 adet 
soyma,  sıkma, kaplama ve 
kesme el aletleri ve bıcakları 
içerir

Pense düzenleyicisi alyan 
takımının yanı sıra 3 adet 
pense içerir

Tornavida düzenleyicisi 
20‘den fazla tornavida içerir

Vidalama seti, rakor el 
aletleri ve 35 adet soket 
içerir

50 mm²‘lik düzenleyici 
kesme, sıkma ve kılıf 
sıyırıcılarını içerir

Anahtar düzenleyicisi 
halka anahtar ve açık ağızlı 
anahtar setleri içerir 

Tester düzenleyicisi 
Manyetik alan ve gerilim 
test cihazları içerir

Multimetre düzenleyici

Dijital kelepçeli ölçüm cihazı 
düzenleyicisi

Weidmüller Elektronik Ticaret Ltd. Şti.
Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. 9, 
34805 Beykoz – İstanbul, Turkey
T: +90 216 537 10 70 
F: +90 216 53 710 77
 www.weidmueller.com.tr

Yaz Kampanyası - Komple El Aleti Dolabı ve El Aleti Seti
5S yaklaşımı, maksimum verimlilik için bir çalışma alanı organize eder.

Bu teklif  01/06/2020 tarihinden  31/08/2020 tarihine kadar geçerli ve
stoklarla sınırlıdır. Resimler temsilidir. Mevcut paket içerisinde herhangi 
bir değişiklik mümkün değildir.

Weidmüller El Aleti Dolabı, el aletinin biçimlerine göre 
şekillendirilmiş köpükler, ürün adını ve ürün numarasını 
gösteren oldukça ayırt edilebilir işaretleyiciler bulunmaktadır.
QR Kod linkleri, online katalogda bulunan el aleti hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlar. Bu sayede hem doğru 
el aletini bulmanızı sağlar hem de gün sonunda düzeni 
korumanızı hızlı ve kolay hale getirir.

El Aleti Dolabının her iki tarafında da delikli duvarlar mevcut. 
Arka taraf için ise isteğe bağlı olarak sunulan delikli duvar 
seçeneği mevcuttur.

Weidmüller 5S prensibine uygun El Aleti Dolabını kullanmak; 
işyerindeki verimliliğinizi %10’a kadar arttırabilir ve günde 
40 dakikaya kadar zaman tasarrufu etmenizi sağlayabilir.

Verimliliğinizi hemen arttırın!


