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Sada spirál / nástrojů 
Standard Ø 16 mm

Sada spirál / nástrojů 
Standard Ø 16 / 22 mm 

Sada spirál / nástrojů 
Standard Ø 22 mm

Sada (obj.č. 072945X) obsahuje: koš na spirály 16 mm (obj.č. 72110), 5 x 16 mm  
standardní spirály (obj.č. 72431), plastový kufřík (obj.č. 55016), přímý vrták 16 mm 
(obj.č. 72161), soudkový vrták 16 mm (obj.č. 72163), lopatkový vrták 16/25 mm 
(obj.č. 72169), rozpojovací klíč 16 mm (obj.č. 72100), vodicí rukavice, pravá/levá 
(obj.č. 1500000439), ROWONAL sprej (obj.č. 72142)

Označení  Provedení  Obj.č.

Standard 16 mm  se standard. spirálami 12,0 072945X

Sada (obj.č. 072956X) obsahuje: koš na spirály 16 mm (obj.č. 72110), 5 x 16 mm  
standardní spirálu (obj.č. 72431), přímý vrták 16 mm (obj.č. 72161), soudkový vrták  
16 mm (obj.č. 72163), lopatkový vrták 16/25 mm (obj.č. 72169), rozpojovací klíč 16 mm 
(obj.č. 72100), koš na spirály 22 mm (obj.č. 72112), 5 x 22 mm standardní spirálu  
(obj.č. 72441), plastový kufřík (obj.č. 55016), přímý vrták 22 mm (obj.č. 72221),  
soudkový vrták 22 mm (obj.č. 72263), trychtýřový vrták 22 mm (obj.č. 72222),  
lopatkový vrták 22/65 mm (obj.č. 72261), vidlicový řezací vrták 22/76 mm  
(obj.č. 72250), rozpojovací klíč 22/32 mm (obj.č. 72101), vodicí rukavice, pravá/levá 
(obj.č. 1500000439), ROWONAL sprej (obj.č. 72142)

Označení   Provedení  Obj.č.

Standard 16-22 mm  se standard. spirálami 38,0 072956X
SMK 16-22 mm     se spirálami SMK 39,0 072967X

Sada (obj.č. 072955X) obsahuje: koš na spirály 22 mm (obj.č. 72112), 5 x 22 mm  
standardní spirály (obj.č. 72441), plastový kufřík (obj.č. 55016), přímý vrták 22 mm 
(obj.č. 72221), soudkový vrták 22 mm (obj.č. 72263), trychtýřový vrták 22 mm  
(obj.č. 72222), lopatkový vrták 22/65 mm (obj.č. 72261), vidlicový řezací vrták 22/76 
mm (obj.č. 72250), rozpojovací klíč 22/32 mm (obj.č. 72101), vodicí rukavice, pravá/
levá (obj.č. 1500000439), ROWONAL sprej (obj.č. 72142)

Označení  Provedení                                             Obj.č.

Standard 22 mm  se standard. spirálami 24,0 072955X

Sada (obj.č. 072962X) obsahuje: koš na spirály 32 mm (obj.č. 72111), 5 x 32 mm  
standardní spirály (obj.č. 72451), plastový kufřík (obj.č. 55016), přímý vrták 32 mm 
(obj.č. 72321), vratný vrták 32 mm (obj.č. 72325), trychtýřový vrták 32 mm  
(obj.č. 72322), lopatkový vrták 32/65 mm (obj.č. 72360), spirálovou pilovou řezací 
hlavu 32/65 mm (obj.č. 72329), rozpojovací klíč 22/32 mm (obj.č. 72101), vodicí  
rukavice, pravá/levá (obj.č. 1500000439), ROWONAL sprej (obj.č. 72142)

Označení  Provedení  Obj.č.

Standard 32 mm  se standard. spirálami 37,0 072962X

Sada spirál / nástrojů 
Standard Ø 32 mm

S bezpečnostní spojkou
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