
Wera 2go. Nápadité řešení pro 
mobilní nasazení.
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Malý krok pro sady nářadí Wera.
Velký krok pro lidstvo.

Textilní boxy a brašny s plochami suchého 
zipu dostávají nový „přenosný“ rozměr: 

Systém přenosného nářadí Wera 2go. 
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Wera 2go 1
Nosič nářadí!

•  Nosič nářadí Wera 2go se suchým zipem
•  Možnost připevnění textilních Wera boxů 

a brašen na suchý zip 
•  Individuálně konfigurovatelný pro 

maximální mobilitu
• Ruce zůstávají během nošení volné
•  Včetně nastavitelného a odnímatelného 

ramenního popruhu s širokým 
polstrováním
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Wera 2go 2
Kufr na nářadí s nosičem!

•  Kufr na nářadí Wera 2go s vnitřním a 
vnějším suchým zipem

•  Individuálně konfigurovatelný pro 
maximální mobilitu

•  Možnost připevnění textilních Wera boxů 
a brašen na suchý zip

• Snadné uložení a vyjmutí nářadí
• Ruce zůstávají během nošení volné
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Wera 2go 3
Taška na nářadí!

•  Dlouhodobě tvarově stabilní díky 
laminovaným plastovým deskám

•  Vysoká odolnost proti proříznutí a 
probodnutí

•  Vysoká úroveň ochrany před poškozením 
a vlhkostí

• Individuálně osaditelný různým nářadím
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Wera 2go 4
Kapsa na nářadí!

• Stabilní kapsa na nářadí Wera 2go

•  Vysoce odolná proti proříznutí a 
probodnutí

•  Nastavitelná přepážka na suchý zip, 
kterou je možné rozdělit vnitřní prostor 
brašny do pěti samostatných sekcí

•  Široká stojná plocha; popruh pro 
přenášení a pro zavěšení



WERA 2GO
COMPATIBLE

05004350001
Wera 2go 5 1 x 135x300x270
Wera 2go 6 1 x 38x1470

147 cm

13,5 cm

30 cm
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Wera 2go 1 Nosič nářadí

1 nosič nářadí se suchým zipem pro připevnění dalších komponentů řady 
Wera 2go, textilních boxů a brašen Wera na suchý zip, 1 odnímatelný ramenní 
popruh se širokým posuvným polstrováním a nastavitelnou délkou.

Wera 2go 1  
Nosič nářadí

Wera 2go 1 je super lehký a mobilní nosič nářadí 
určený pro veškeré Wera brašny a textilní boxy 
se suchým zipem na zadní straně. Brašny a 
boxy je možné jednotlivě, snadno a bezpečně 
připevnit k nosiči pomocí suchého zipu.

Díky ramennímu popruhu zůstávají ruce během 
nošení volné.



WERA 2GO
COMPATIBLE

05004351001
Wera 2go 
Container

1 x 330x355x115

Wera 2go 6 1 x 38x1470
Wera 2go 4 1 x 165x165x105

33 cm

35,5 cm11,5 cm
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Wera 2go Kufr na nářadí

1 stabilní, robustní kufr na nářadí se suchým zipem, který umožňuje připevnění 
dalších komponentů z řady Wera 2go a Wera textilních boxů a brašen na 
suchý zip, 1 držadlo a  1 odnímatelný ramenní popruh se širokým posuvným 
polstrováním a nastavitelnou délkou. 1 odnímatelná kapsa s držákem a 
nastavitelným děličem na suchý zip umožňující rozdělení až do 5 sekcí.

Tip

Pomocí suchého zipu, který 
se nachází uvnitř i vně kufru, 
je možné připevnit jak další 
komponenty ze systému Wera 
2go tak všechny Wera boxy 
a brašny na suchý zip.To 
umožňuje upravit si sestavu 
nářadí individuálně na míru dle 
konkrétní pracovní situace.

Díky ramennímu popruhu lze 
nářadí pohodlně přenášet a  
mít při tom ruce volné. Široké 
nastavitelné polstrování  
zajišťuje vysoký komfort  
při nošení.

Široká stojná plocha zajišťuje 
stabilitu kapsy. Díky velkému 
popruhu lze kapsu na nářadí 
snadno přenášet a při práci 
kdekoliv zavěsit.

Robustní a stabilní materiál 
chrání nářadí před poškoze-
ním i vlhkostí a díky tomuto 
materiálu je také prodloužena 
životnost kufru.

Kapsu lze pomocí suchého 
zipu upevnit na nosič nářadí 
Wera 2go 1 a na kufr na 
nářadí Wera 2go 2.

Variabilní díky  
suchému zipu

Komfort při nošení

Na pracoviště i  
pracovní cesty

Robustní a stabilní

Dokonalý doplněk  
systému

Wera 2go 2  
Kufr na nářadí

Wera 2go kufr na nářadí je díky suchému zipu 
a kompaktnosti ideálním řešením pro pohodlný 
transport nářadí. Suchý zip je umístěn uvnitř i 
vně kufru, což zajišťuje maximální využití jeho 
prostoru. Díky tomu je možné umístit dovnitř 
i vně kufru velké množství nářadí. Wera 2go 2 
vyniká svou nízkou hmotností, neboť je určen 
pro přenos pouze skutečně nezbytného nářadí. 

Robustní a stabilní materiál chrání nářadí před 
poškozením i vlhkostí a díky tomuto materiálu 
je také prodloužena životnost kufru. Kufr je 
opatřen nastavitelným širokým polstrovaným 
popruhem, díky kterému kufr přiléhá přímo na 
tělo a zajišťuje tak vysoký komfort při nošení. 
Ruce zůstávají během nošení volné.

Disponuje kapsami s nastavitelnou dělící 
přepážkou na suchý zip pro uložení šroubováků 
a dalšího nářadí. 



WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm mm
05004352001 130 325 80

WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm mm
05004353001 165 165 105

WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm mm
05004354001 135 300 270

WERA 2GO
COMPATIBLE

 mm mm
05004355001 38 1470

13 cm

8 cm

10,5 cm 16,5 cm
147 cm

16,5 cm

32,5 cm

13,5 cm

30 cm
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Wera 2go 3 Box na nářadí

1 stabilní, robustní box na nářadí, prázdný, s držadlem, pro uložení a 
transport nářadí a malých dílů. Se suchým zipem pro připevnění k výrobkům 
ze systému Wera 2go.

Wera 2go 4 Kapsa na nářadí

1 stabilní, robustní kapsa, prázdná, s popruhem, pro uložení a přepravu 
nářadí. Vybavená suchým zipem pro připevnění na výrobky ze systému Wera 
2go. Včetně 1 variabilně nastavitelného děliče na suchý zip pro rozdělení 
kapsy až do 5 sekcí.

Wera 2go 5 Nosič nářadí

1 nosič nářadí se suchým zipem pro připevnění dalších komponentů řady 
Wera 2go a textilních boxů a brašen Wera.

Wera 2go 6 Popruh

1 ramenní popruh nastavitelné délky s širokým posuvným polstrováním 
zajišťujícím vysoký komfort při nošení.

Wera 2go 5  
Nosič nářadí

Wera 2go 6  
Popruh

Wera 2go 5 je super lehký a mobilní nosič nářadí 
vhodný pro všechny Wera brašny a textilní boxy 
se suchým zipem na zadní straně. Brašny a boxy 
lze jednotlivě, snadno a bezpečně připevnit na 
nosič Wera 2go 5. 

Popruh pro systém přenosného nářadí  
Wera 2go S extra širokým, pohodlným 
polstrováním a nastavitelnou délkou popruhu. 
Vhodné pro Wera 2go 1 a 5.

Wera 2go 3  
Box na nářadí

Wera 2go 4  
Kapsa na nářadí
Kapsa na nářadí Wera 2go 4 s možností uzpůsobit 
si rozdělení úložného prostoru do jednotlivých 
sekcí pro uložení šroubováků a dalšího nářadí.

Do kompaktního Wera 2go boxu lze jednoduše 
uložit nářadí a náhradní díly a připevnit jej 
k výrobkům Wera 2go 1, 2 a 5. 



VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS LASERTIP

ANTI
ROLL-OFF

EXTRA 
SLIM

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

TAKE IT EASY
TOOL FINDERLASERTIP

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

05004310001 05004313001
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Kraftform 2go 100

1) není Lasertip

Kraftform 2go 300

Kraftform 2go 100 Kraftform 2go 300 

11 VDE izolovaných šroubováků Kraftform; 
pro křížové šrouby Phillips a Pozidriv, TORX® a 
šrouby s plochou drážkou. Artikl 162 i PH TiE 
VDE, artikl 162 i PH TiE VDE a artikl 160 i TiE VDE 
se špičkou profilu Lasertip proti vyklouzávání 
z hlavy šroubu; 160 iS TiE: Snížený průměr 
čepele s integrovanou ochrannou izolací. 
Vyhledávač nářadí „Take it easy“:  S barevným 
označením profilu (červená = Phillips; černá = 
Pozidriv; zelená = TORX®; žlutá = plochá drážka) 
a s označením velikosti na rukojeti pro snadné 
nalezení požadovaného šroubováku. 1 stabilní, 
robustní kapsa, s držadlem, pro uložení a přenos 
nářadí. Vysoce odolná proti probodnutí nebo 
proříznutí. Se suchým zipem pro připevnění na 
systém Wera 2go. Včetně jednoho variabilně 
nastavitelného rozdělovače na suchý zip s 
možností rozdělení až do 5 sekcí.

11 šroubováků Kraftform Série 300; pro křížové 
šrouby Phillips a Pozidriv, TORX® a šrouby s 
plochou drážkou. Artikl 350 TiE PH 1 a PH 2, 
artikl 355 PZ TiE 1 a PZ 2 a artikl 334 SK TiE se 
špičkou profilu Lasertip proti vyklouzávání z 
hlavy šroubu, 334 SK TiE s šestihrannou čepelí 
a pomocnou  šestihrannou maticí. Vyhledávač 
nářadí „Take it easy“:  S barevným označením 
profilu (červená = Phillips; černá = Pozidriv; 
zelená = TORX®; žlutá = plochá drážka) a s 
označením velikosti na rukojeti pro snadné 
nalezení požadovaného šroubováku. 1 stabilní, 
robustní kapsa, s držadlem, pro uložení a přenos 
nářadí.  Vysoce odolná proti probodnutí nebo 
proříznutí. Se suchým zipem pro připevnění na 
systém Wera 2go. Včetně jednoho variabilně 
nastavitelného rozdělovače na suchý zip s 
možností rozdělení až do 5 sekcí.

S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle 
profilů a velikostních stupnic.

Identifikátor nářadí „Take it easy“

Wera 2go 4 1 x 165x165x105
162 i PH TiE VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100

165 i PZ TiE VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100

167 i TORX® TiE VDE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;  
1 x TX 20x80

160 i TiE VDE 1 x 0,4x2,5x80 1); 1 x 0,8x4,0x150; 
1 x 1,0x5,5x200

160 iS TiE 1 x 0,6x3,5x100
Samolepicí pás na suchý 
zip

1 x 50 x120

Wera 2go 4 1 x 165x165x105
350 PH TiE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
355 PZ TiE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
367 TORX® TiE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 

1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 
1 x TX 30x115

334 SK TiE 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
Samolepicí pás na 
suchý zip

1 x 50 x120



05670446001

05670447001

05670448001

50 mm x 70 mm

50 mm x 120 mm

50 mm x 240 mm

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE
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WERA 2GO
COMPATIBLE

Jaké jsou výhody Wera 2go?

Které textilní boxy mohou 
být bez dalších opatření 
připevněny na Wera 2go?

Chcete připevnit tašku  
pomocí suchého zipu na zeď 
nebo v pojízdné dílně?

1.  S Wera 2go vše lépe  
zabalíte.  

Wera 2go je opravdový 
prostorový zázrak. I když 
moduly nepůsobí příliš 
prostorným dojmem, vejde se 
do nich i na ně nečekaně velké 
množství nářadí. Nevyužívané 
sady nářadí se dají jednoduše 
odebrat. Nářadí, které 
dodatečně potřebujete, snadno 
připevníte nebo zasunete. Vše 
zůstává přehledné a dobře 
roztříděné.

2.  S Wera 2go se cestuje 
snadněji.

Nastavení dle individuálních 
potřeb zaručí společně s 
použitým materiálem nízkou 
hmotnost i objem při přepravě. 
Nářadí je díky stabilnímu 
vnějšímu materiálu chráněno 
před poškozením při přepravě 
a působením vlhkosti.

3.  S Wera 2go mobilněji a 
volněji.

Díky ramennímu popruhu 
s extra širokým a pohodlným 
polstrováním můžete nosit 
Wera 2go přes rameno a přitom 
mít ruce volné.

Zaměřte na tento symbol:

Balení s tímto symbolem 
obsahují tašky na nářadí nebo 
textilní boxy s pásem suchého 
zipu, které můžete připevnit na 
systém Wera 2go.

Žádný problém. Pro tento případ máme také 
samolepicí pásy na suchý zip.

Pás na suchý zip 1

Pás na suchý zip 2 

Pás na suchý zip 3 
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Jednoduše. Lehce. Přehledně.
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Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-322
Fax: +49 (0)2 02 / 40 36 34
E-Mail: info@wera.de

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a 
bez předchozího upozornění změnit 
všechny údaje respektive vlastnosti 
výrobků, jejich varianty a provedení 
uvedene v tomto katalogu.Záruka 
za tiskové chyby nebo omyly je 
vyloučena.

www.wera.de


