
Wera 2go. Het ruimtewonder 
voor mobiel gebruik.
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Een kleine stap voor Wera gereedschapssets.
Een grote stap voor de mensheid.

De stoffen boxen en etuis met vliesgedeelte 
kunnen nu mee op pad:

Het Wera 2go draagsysteem voor gereedschap. 
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Wera 2go 1
De pakezel!

•  Wera 2go gereedschapshouder met 
klittenbandsysteem

•  Voor het bevestigen van stoffen Wera boxen 
en etuis met klittenbandstrip

•  Kan aangepast worden aan uw persoonlijke 
wensen voor meer flexibiliteit

•  U houdt uw handen vrij tijdens het dragen
•  Inclusief verstelbare en afneembare 

draagriem met breed schouderstuk
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Wera 2go 2
Pakezel en ruimtewonder in één!

•  Wera 2go gereedschapskoffer met 
klittenbandsysteem aan de binnen- en 
buitenkant.

•  Kan aangepast worden aan uw 
persoonlijke wensen voor meer flexibiliteit

•  Ook ideaal voor het bevestigen van stoffen 
Wera boxen en etuis met klittenbandstrip 
(vliesgedeelte)

• De handen blijven vrij tijdens het dragen
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Wera 2go 3
Het ruimtewonder!

•  Duurzaam en vormvast door met stof 
beklede kunststof platen

•  Zeer snij- en steekbestendig
•  Beschermt het gereedschap tegen 

beschadigingen en vocht
• Apart te vullen
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Wera 2go 4
Gereedschapsdraagtas!

•  Vormvaste Wera 2go 
gereedschapsdraagtas

•  Zeer snij- en steekbestendig

•  Flexibele vakverdeling met klittenband 
waarmee de draagtas in max. 5 
binnenvakken te verdelen is

•  Groot bodemvlak, handgreep om te 
dragen of op te hangen.



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 gereedschapshouder

1 gereedschapshouder met klittenbandsysteem waarmee andere onderdelen 
van het Wera 2go systeem en stoffen Wera boxen en etuis met een 
klittenbandstrip bevestigd kunnen worden, 1 in de lengte verstelbare en 
afneembare schouderriem met verschuifbaar en breed schouderstuk.

Wera 2go 1  
Gereedschapshouder

De Wera 2go 1 is een ultralichte en draagbare 
gereedschapshouder die geschikt is voor alle 
Wera etuis en stoffen boxen met klittenband 
aan de achterkant. De etuis en boxen kunnen 
afzonderlijk gemakkelijk en veilig aan de 
gereedschapshouder bevestigd worden.

Dankzij de meegeleverde draagriem blijven de 
handen vrij tijdens het dragen.



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 2 gereedschapskoffer

1 vormvaste, robuuste gereedschapskoffer met klittenbandsysteem waarmee 
andere onderdelen van het Wera 2go systeem en stoffen Wera boxen en etuis 
met een klittenbandstrip bevestigd kunnen worden, 1 handvat en 1 in de 
lengte verstelbare en afneembare schouderriem met verschuifbaar en breed 
schouderstuk. 1 afneembare draagtas met handvat en flexibele vakverdeling 
met klittenband waarmee de draagtas in max. 5 binnenvakken te verdelen is.

Tips

Met behulp van het klitten-
bandsysteem aan de binnen- 
en buitenkant kunnen andere 
onderdelen van het Wera 2go 
systeem op dezelfde manier 
aan de koffer bevestigd wor-
den als het Wera gereedschap 
in boxen en etuis met een 
klittenbandstrip. Zo kunt u zelf 
kiezen welk gereedschap u 
mee wilt nemen voor bepaalde 
werkzaamheden.

Met behulp van de draagriem 
kan het gereedschap over de 
schouder gehangen worden 
en blijven de handen vrij. 
Het verschuifbare en brede 
schouderstuk biedt optimaal 
draagcomfort.

In de Wera 2go gereedschaps-
box kunnen gereedschap en 
kleine onderdelen compact 
opgeborgen worden. De box 
kan worden gedragen aan het 
handvat voor werkzaamheden 
buitenshuis.

Het robuuste en vormvaste 
materiaal beschermt het 
gereedschap tegen beschadi-
gingen en vocht en zorgt dat 
de gereedschapskoffer langer 
meegaat.

De gereedschapsbox kan via 
de klittenbandstrip op de Wera 
2go 1 gereedschapshouder en 
de Wera 2go 2 gereedschaps-
koffer worden bevestigd.

Flexibel door  
klittenbandsysteem

Praktisch draagcomfort

Speciaal voor opbergen  
en dragen

Robuust en vormvast

Perfecte aanvulling voor  
het systeem

Wera 2go 2  
Gereedschapskoffer

De compacte Wera 2go gereedschapskoffer 
met klittenbandsysteem is de ideale oplossing 
voor het op een geheel eigen en comfortabele 
manier dragen van gereedschap. Dankzij de 
klittenbandstrips aan de binnen- en buitenkant 
kan alle beschikbare ruimte optimaal benut 
worden. Hierdoor past er ongelofelijk veel 
gereedschap in en aan de koffer. Met Wera 2go 
2 hoeft u niet meer te sjouwen, omdat u alleen 
gereedschap meeneemt dat u echt nodig heeft. 

Het robuuste en vormvaste materiaal beschermt 
het gereedschap tegen beschadigingen en 
vocht en zorgt dat de gereedschapskoffer 
langer meegaat. De gevoerde, verstelbare en 
brede draagriem en de strak tegen het lichaam 
positionering van de koffer zorgen voor optimaal 
draagcomfort. De gebruiker houdt de handen vrij 
tijdens het dragen.

Inclusief draagtas met afzonderlijk 
verstelbare vakverdeling met klittenband voor 
schroevendraaiers en ander gereedschap.



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 gereedschapsbox

1 vormvaste, robuuste gereedschapsbox (leeg) met handvat, voor 
het opbergen en dragen van gereedschap en kleine onderdelen. Met 
klittenbandstrip voor bevestiging op het Wera 2go systeem.

Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas

1 vormvaste, robuuste draagtas (leeg) met handvat, voor het opbergen en 
dragen van gereedschap. Met klittenbandstrip voor bevestiging op het Wera 
2go systeem. Inclusief 1 flexibel verstelbare vakverdeling met klittenband 
voor max. 5 vakken.

Wera 2go 5 gereedschapshouder

1 gereedschapshouder met klittenbandsysteem waarmee andere 
onderdelen van het Wera 2go systeem en stoffen Wera boxen en etuis met 
een klittenbandstrip bevestigd kunnen worden.

Wera 2go 6 draagriem

1 schouderriem, in de lengte verstelbaar, met verschuifbaar en breed 
schouderstuk voor optimaal draagcomfort.

Wera 2go 5  
Gereedschapshouder

Wera 2go 6  
Draagriem

De Wera 2go 5 is een ultralichte en draagbare 
gereedschapshouder die geschikt is voor alle 
Wera etuis en stoffen boxen met klittenband 
aan de achterkant. De etuis en boxen kunnen 
afzonderlijk gemakkelijk en veilig aan de  
Wera 2go 5 bevestigd worden. 

Draagriem voor het Wera 2go draagsysteem voor 
gereedschap Met extra breed en comfortabel 
schouderstuk en verstelbare riemlengte. 
Geschikt voor Wera 2go 1 en 5.

Wera 2go 3  
Gereedschapsbox

Wera 2go 4  
Gereedschapsdraagtas
De Wera 2go 4 gereedschapsdraagtas met apart 
in te delen vakken voor schroevendraaiers en 
ander gereedschap.

De compacte Wera 2go gereedschapsbox 
kan gevuld worden met gereedschap en 
vervangingsonderdelen en kan vervolgens aan 
de Wera 2go 1, 2 en 5 bevestigd worden. 



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) geen Lasertip punt

Kraftform 2go 300

Kraftform 2go 100 Kraftform 2go 300 

11 geïsoleerde VDE Kraftform schroevendraaiers; 
voor Phillips en Pozidriv-kruiskopschroeven 
en TORX®- en sleufschroeven. Artikel 162 i 
PH TiE VDE, artikel 165 i PZ TiE VDE en 160 i 
TiE VDE met lasertip ter voorkoming van 
wegglijden uit de schroefkop; 160 iS TiE: 
Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde 
beschermisolatie. Take it Easy gereedschappen-
findex: Dankzij de kleurcodering (rood = Phillips; 
zwart = Pozidriv; groen = TORX®; geel = sleuf) 
en het maatstempel op de handgreep is het 
gemakkelijk om de juiste schroevendraaier 
te vinden. 1 vormvaste, robuuste draagtas 
met handvat, voor het opbergen en dragen 
van gereedschap. Met klittenbandstrip voor 
bevestiging op het Wera 2go systeem. Inclusief 1 
flexibel verstelbare vakverdeling met klittenband 
voor max. 5 vakken. Zeer snij- en steekbestendig.

11 Kraftform Serie 300 schroevendraaiers; 
voor Phillips en Pozidriv-kruiskopschroeven 
en TORX®- en sleufschroeven. Artikel 350 
TiE PH 1 en PH 2, artikel 355 TiE PZ 1 en PZ 
2 en 334 SK TiE met lasertip ter voorkoming 
van wegglijden uit de schroefkop, 334 SK TiE 
inclusief zeskantkling en zeskantsleutelhulp. 
Take it Easy gereedschappen-findex: Dankzij de 
kleurcodering (rood = Phillips; zwart = Pozidriv; 
groen = TORX®; geel = sleuf) en het maatstempel 
op de handgreep is het gemakkelijk om de 
juiste schroevendraaier te vinden. 1 vormvaste, 
robuuste draagtas met handvat, voor het 
opbergen en dragen van gereedschappen. Met 
klittenbandstrip voor bevestiging op het Wera 
2go systeem. Inclusief 1 flexibel verstelbare 
vakverdeling met klittenband voor max. 5 
vakken. Zeer snij- en steekbestendig.

Met Take it Easy gereedschappen-findex: Kleurcodering op profiel 
en maatcode.

Take it Easy gereedschappen-findex

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
Zelfklevende 
klittenbandstrip

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
Zelfklevende 
klittenbandstrip

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

Wat valt er te zeggen voor Wera 2go?

Welke stoffen etuis kunnen 
zondermeer worden  
gekoppeld aan Wera 2go?

U wilt uw tas met  
vliesgedeelte bevestigen 
tegen de muur of aan een 
gereedschapskar?

1.  Inpakken wordt een fluitje 
van een cent met Wera 2go.

Wera 2go is een echt 
ruimtewonder. De modules 
lijken klein, maar bieden 
ongelooflijk veel plaats voor 
gereedschap aan binnen- en 
buitenzijde. Gereedschapsets 
die niet nodig zijn, kunnen 
eenvoudig worden verwijderd. 
Extra gereedschap laat 
zich makkelijk vastzetten 
of opbergen. Het geheel 
blijft overzichtelijk en goed 
gesorteerd.

2.  Op pad gaan is plezieriger 
met Wera 2go.

Doordat alleen gereedschap 
dat nodig is, wordt 
meegenomen, in combinatie 
met het toegepaste materiaal, 
blijft het gewicht laag en het 
volume gering bij transport.  
Het gereedschap wordt door 
het vormvaste buitenmateriaal 
beschermd tegen transport-
schade en vocht.

3.  U kunt zich makkelijker 
bewegen met Wera 2go.

Dankzij de draagband met 
extra brede en comfortabele 
polstering laat Wera 2go 
zich prima over de schouder 
dragen. De handen blijven  
zo vrij.

Let op dit symbool:

Verpakking waarop dit 
symbool staat, bevatten 
gereedschapshoudersen of 
stoffen etuis met vliesgedeelte 
en laten zich bevestigen aan 
het Wera 2go systeem.

Geen probleem. Hiervoor leveren wij ook 
zelfklevende klittenbandsets.

Klittenbandset 1 

Klittenbandset 2 

Klittenbandset 3 
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Eenvoudig. Overzichtelijk.  
Lichtgewicht.
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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

www.wera.de

Wij behouden ons het recht voor, 
alle in deze catalogus genoemde 
opgaven, productnamen, 
varianten en uitvoeringen, zonder 
vooraankondiging te wijzigen. Iedere 
vorm van aansprakelijkheid m.b.t. 
druk- en zetfouten is uitgesloten.


