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Společnost TMR-lepidla-tmely-spreje-nářadí s.r.o. je přímým autorizovaným 
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služby odborného poradenství.
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Čtyřpolohové otevřené ploché klíče
S pracovními konci vykloněnými o 30°, respektive o 60° vůči rukojeti 
máte možnost volby čtyř poloh utahování či povolování spoje. Díky 
tomu je zaručena vysoká produktivita vaší práce.

Vysokoproduktivní klíče
Vysokoproduktivní klíče mají zvětšenou délku a minimalizovaný profil. 
Jejich štíhlost umožňuje práci i tam, kde již ostatní klíče nelze použít. 
Přitom jsou tyto klíče mimořádně pevné.

Očkové klíče s ráčnou
Kombinace očkového klíče s ráčnou umožňuje neskonale rychlou 
práci. Díky ráčně s až 80ti zuby navíc i u prostorově značně omezených 
aplikací. Konstrukce ráčny je chráněna patentem, umožňuje utahování i 
povolování, klíč má chromniklovou povrchovou úpravu.

Ergonomické stavitelné klíče
Stavitelné klíče mají rukojeti z izolačního materiálu, což zabraňuje 
ochlazování ruky a snižuje únavu pracovníka. Modely FADH odstraňují 
omačkávání materiálu v rozích hlavice, což přináší zvýšení pracovní síly 
o 137 %. Ergonomické stavitelné klíče jsou k dispozici v běžných metric-
kých i palcových rozměrových řadách.

Mnozí technici tvrdí, že je rozdíl v upadnutí obyčejného klíče a klíče značky Snap-on rozpoznatelný pouhým sluchem. Již téměř 100 
let věnuje Snap-on pozornost všem detailům, a tím se markantně odlišuje od ostatních. Proto je také zvonivý zvuk klíče Snap-on pad-
noucího na zem jasnější. Použití speciálních ocelí při výrobě klíčů Snap-on činí tuto značku rozpoznatelnou již podle zvuku dopadu.

Klíče Snap-on jsou vyvážené, velice dobře se s nimi pracuje a tech-
ničtí pracovníci po celém světě je považují za normu kvality.


