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 Flipbit  

Wiele prac z użyciem wkrętarki lub wiertaki takich jak np. 
wiercenie i wkręcanie przebiega dwuetapowo. Prace te są 
szczególnie męczące i czasochłonne  jeśli musimy wykonać je 
seryjnie,ponieważ wymagają częstej zmiany narzędzia. 
 
Oferując uchwyt Flipbit,  firma wolfcraft wprowadza  
innowacyjne rozwiązanie umożliwiające  szybką wymianę 
narzędzia podczas wykonywania prac dwuetapowych. 

  

Zestaw Flipbit składa się z dwustronnego uchwytu 
szybkowymiennego oraz  odpowiedniego uchwytu 
na akcesoria, który mocujemy  w uchwycie wiertarki. 
Dwustronny uchwyt szybko wymienny wyposażony jest 
z dwóch stron w narzędzie  odpowiednie do 
wykonywania dwóch różnych rodzajów pracy, które z 
kolei mocowane jest w uchwycie na akcesoria 
wymaganą stroną do góry. 

Wymiana narzędzia następuje poprzez jego 
odwrócenie w dwustronnym uchwycie 
szybko wymiennym. 

Flipbit umożliwia zaoszczędzenie cennego 
czasu i sprawia, że potrzebne narzędzia mamy 
zawsze pod ręką.  
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 System w skrócie 

Dwustronny uchwyt szybko wymienny   Uchwyt na akcesoria 
Trzpień z 3 
krawędziami   

2 narzędzia  
        trzpień sześciokątny 1/4“  

 Zestaw          
          startowy  

Flipbit zestaw startowy (3082 000)  
Zestaw startowy zawiera wszystkie niezbędne 
elementy do jak najbardziej praktycznego  
wykorzystania  systemu Flipbit.  

Zestaw ten wyposażony został w dwa narzędzia, dzięki którym 
prace można rozpocząć od ręki: nawiertak z pogłębiaczem do 
drewna i  końcówkę TORX 25 mm  - idealny do nawiercania, 
pogłębiania i wkręcania w drewnie np. w deskach tarasowych.  

 Dwustronny uchwyt szybko wymienny, pasujący do 
narzędzi o trzpieniu sześciokątnym  1/4“  pozwalający na 
zaoszczędzenie czasu podczas wykonywania prac 
dwuetapowych 

 Uchwyt do akcesoriów umożliwiający wymianę narzędzia 
w zaledwie kilka sekund przez odwrócenie uchwytu 
szybko wymiennego 

 
 Magnes dla szybkiego zamocowania końcówki 

 Śruba mocująca dla pewnego zamocowania 
nawiertaka   

 Zawiera nawiertak z pogłębiaczem i końcówkę 25 
mm TORX do drewna i  desek tarasowych a także 
klucz sześciokątny, SW 2  3  



 Zestaw 
uniwersalny  

Zestaw uniwersalny Flipbit (3086 000)  
Rozwiązanie  umożliwiające  wykonywanie różnorodnych prac 
dwuetapowych 

Ten uniwersalny zestaw zawiera wszystkie niezbędne narzędzia 
pozwalające na  korzystanie z systemu Flipbit podczas wykonywania 
różnych projektów w szerokim zakresie. Znajdujące się w nim narzędzia  
oraz  2 dwustronne uchwyty szybko wymienne  umożliwiają wiercenie, 
pogłębianie, wkręcanie i mocowania haków w materiałach różnego typu. 
Zestaw zawiera również klucz sześciokątny dla dokręcania śruby 
mocującej.  

 2 dwustronne uchwyty szybko wymienne pasujące do narzędzi o 
trzpieniu sześciokątnym  1/4“  dla oszczędności czasu podczas 
wykonywania prac dwuetapowych  

 Uchwyt do akcesoriów umożliwiający wymianę narzędzia w 
zaledwie kilka sekund przez odwrócenie uchwytu 
szybkowymiennego 

 Magnes dla szybkiego zamocowania końcówki 

 Śruba mocująca dla pewnego zamocowania nawiertaka  

 Zawiera: 3 wiertła, 7 końcówek, 1 nawiertak z pogłębiaczem, 1 
pogłębiacz i 1 końcówka wkrętaka do haków , do 
nawiercania,wkręcania i mocowania haków w różnych materiałach   

 Zawiera klucz sześciokątny, SW 2  

 W wysokiej jakości składanym pudełku z tworzywa 
dwukomponentowego  

 Zestaw 
rozszerzający  

Zestaw dwustronnych uchwytów szybkowymiennych 
Flipbit (3084 000)  
2 dodatkowe uchwyty szybko wymienne dla  zwiększenia zakresu 
możliwości wykorzystania   

2 dodatkowe uchwyty szybko wymienne  pozwalają na optymalne poszerzenie 
zakresu wykonywanych prac dwuetapowych z użyciem zestawu Flipbit  

 2 dwustronne uchwyty szybko wymienne Flipbit (3084 000)  

 Gniazda sześciokątne 1/4“ z obydwu stron uchwytu dla zamocowania 
narzędzi   

 Magnes dla szybkiego zamocowania końcówki 

 Śruba mocująca dla pewnego zamocowania nawiertaka  
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 Zestaw Flipbit do 
wiercenia i wkręcania 

Zestaw Flipbit do wiercenia i wkręcania (3083 000)  
Zestaw akcesoriów do dwustronnego uchwytu szybko wymiennego  

Ten 9-częściowy zestaw narzędzi do wiercenia i wkręcania  

 w metalu,  drewnie, plastiku  pozwala na poszerzenie zakresu  możliwości 
zastosowań systemu Flipbit.  

Wszystkie narzędzia z zestwu posiadają trzpień sześciokątny  1/4″  i pasują do 
dwustronnego uchwytu szybko wymiennego.  
 
 9-częściowy zestaw z trzpieniem sześciokątnym   1/4"  do zastosowania z 

dwustronnym uchwytem szybko wymiennym  

 Zawiera 3 wiertła do metalu o średnicy 2, 3 i 4 mm do wiercenia w metalu, 
drewnie i  plastiku 

 1 końcówka PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20 do wkręcania  

 Zestaw Flipbit do drewna  

Zestaw Flipbit do drewna (3085 000)  
Zestaw narzędzi do  dwustronnego uchwytu szybko wymiennego 

Ten 7-częściowy zestaw narzędzi do nawiercania, pogłębiania i wkręcania 
w drewnie, umożliwia poszerzenie lub uzupełnienie posiadanego zestawu 
Flipbit. Dzięki niemu bez problemu wykonamy typowe prace dwuetapowe  
w drewnie takie jak budowa ogrodzenia, wiat, tarasów lub domków z 
drewna. 

 7-częściowy zestaw narzędzi o trzpieniu sześciokątnym 1/4“ 
pasujących do dwustronnego uchwytu szybko wymiennego  
 

 Zawiera 1 nawiertak z pogłębiaczem do nawiercania i pogłębiania w 
drewnie jako uzupełnienie do zestawu startowego 
 

 1 końcówka PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20 do wkręcania  
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 Szczegóły 
zamówienia  

  

  

Nr Art.  Opis Kod EAN Op. Zb. 
    4006885...    

3082000  1 zestaw Flipbit - dwustronny uchwyt narzędziowy, zestaw 
startowy, 4 - częściowy 308206  1  

3086000  1 zestaw Flipbit uniwersalny, 16-częściowy 308602  1  

3084000  2 dwustronne uchwyty szybko wymienne do Flipbit 308404  1  

3083000  1 zestaw akcesoriów do wiercenia i wkręcania do dwustronnego 
uchwytu szybko wymiennego Flipbit, 9-częściowy 308305  1  

3085000  1 zestaw akcesoriów do drewna do dwustronnego uchwytu szybko 
wymiennego Flipbit, 7-częściowy blister 308503  1  
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Topper Flipbit 190x220 mm  
· do displaya drucianego  
· z obrotowym elementem 
· dostępny w 4 wersjach 
językowych (DE, ESP, FR, IT)  

Przykładowy 
ClipStrip i display 
druciany  

ClipStripy i dispalye 
druciane mogą być 
konfigurowane 
stosownie do potrzeb 

Przykładowa 
wizualizacja 

 Merchandising  

Nr Art.  Opis 
Kod EAN  
4006885...  Op. Zb. 

9901001  1  Panel informacyjny Flipbit (DE)  005921  1  

9901008  1  Panel informacyjny Flipbit (IT)  011007  1  

9901009  1  Panel informacyjny Flipbit   (ESP)  011946  1  

9901007  1  Panel informacyjny Flipbit (FR)  012035  1  

9901021  1 Topper Flipbit 190 x 220 mm (DE)  012080  1  

9901028  1 Topper Flipbit 190 x 220 mm (IT)  012097  1  

9901029  1 Topper Flipbit 190 x 220 mm (ESP)  013971  1  

9901027  1 Topper Flipbit 190 x 220 mm (FR)  014244  1  

9901540  1 Napis „NEW“ 70 x 70 mm (INT)  014206  1  

9901541  1 Napis „NEU“ 70 x 70 mm (DE)  014268  1  

9995575  1 Teleskopowy hak do mocowania na regale 012738  1  
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Panel informacyjny Flipbit  
· do zastosowania przy regale 
· dostępny w  4 wersjach językowych (DE,  
       ESP, FR, IT)  
· mocowany za pomocą 2 haków (9995575)  

Napis „NEU“ / „NEW“ 70 x 70 mm  
· jako topper do ClipStripa  
· zwracający uwagę na półce  
(mocowany 1 hakiem 9995575)  
· Dostępny w  2 wersjach (INT, DE)  



wolfcraft GmbH  
Wolffstraße 1  
56746 Kempenich  
Germany  

Customer Service  
Tel: 0049 (0) 2655 51 280  
Fax: 0049 (0) 2655 51 180  
E-Mail: customerservice@wolfcraft.com  

Technical Support  
Fax: 0049 (0) 2655 502 080  
E-Mail: technical.service@wolfcraft.com  
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