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TriTorsion

De eisen aan bit en bithouder nemen 
snel toe.
De impactschroevendraaiers veroveren de machinemarkt

■ Door een sneller en eenvoudiger werken.

■ Impactschroevendraaiers zijn geschikt voor eenvoudig en zwaar werk.

■  Rotatief slaan laat de schroef eenvoudiger indraaien dan een permanent 

draaimoment. Net zoals bij een nagel die door hamerslagen in de muur wordt 

gedreven, wordt de schroef door permanente radiale slagen in draairichting 

aangedraaid.

Maar: impactschroevendraaiers hebben ook nadelen

■ Extreem hoge aanpersdruk nodig om niet uit de schroef te glippen.

■ Bits en houders verslijten bij het schroeven zeer snel.

■  Permanent optredende draaimomentpieken kunnen de fysische grenzen 

van de werktuigen die op de markt zijn overschrijden.

Ontwikkeling van de omzet van 
impactschroevendraaiers in Europa

HET LAATSTE 
BOLWERK VAN 
DE BIT-WERELD
Weerstaat harde schroefomstandigheden en 

impactschroefmachines

Conventionele bits en houders zijn niet bestemd 
voor extreme eisen. Bits en houders verslijten bij het 
schroeven zeer snel.

Impaktor systeem bit en houder – naargelang de bit-punt een 
tien keer langere levensduur ten overstaan van standaard- of 
Torsion-bits.

Daar stelt Wera het Impaktor systeem 
tegenover
Impaktor bits

■  naargelang de bit-punt een vijf keer langere 

levensduur ten overstaan van standaard- of Torsion-bits

Impaktor systeem bit en houder

■  naargelang de bit-punt een tien keer langere 

levensduur ten overstaan van standaard- of Torsion-bits

Het Impaktor systeem reageert door het TriTorsion-systeem 
individueel op de gebruikte bit-punten. 

Op de punt van de bit worden heel kleine diamantpartikels 
opgebracht. Deze bijten zich vast in de schroef, reduceren de 
bijzonder hoge cam-out-krachten die bij machinaal schroeven 
optreden en tot wegglippen uit de schroef kunnen leiden. 
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05057680001  8740/51/55/67-9/IMP DC 10
  897/4 IMP R 1 x ¼"x75 
  840/1 IMP DC 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25 
  851/1 IMP DC 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25 
  855/1 IMP DC 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25 
  867/1 IMP DC 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 
   1 x TX 40x25 
  
05057682001   8751/67-9/IMP DC  10
  897/4 IMP R 1 x ¼"x75 
  851/1 IMP DC  3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25  
  867/1 IMP DC 3 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 
   1 x TX 40x25 

05057683001  8755/67-9/IMP DC  10
  897/4 IMP R 1 x ¼"x75 
   855/1 IMP DC 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25  
  867/1 IMP DC 3 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 
   1 x TX 40x25 

05057684001   8755-9/IMP DC  10
  897/4 IMP R 1 x ¼"x75 
  855/1 IMP DC 7 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25  

        Code

05057691001   Mini-Check Impaktor 1 4 x PH 2x50; 2 x PH 3x50  20
  
05057693001   Mini-Check Impaktor 2 3 x TX 25x50; 2 x TX 30x50;  20
   1 x TX 40x50  
  
05057692001   Mini-Check Impaktor 3 4 x PZ 2x50; 2 x PZ 3x50  20
  
05057695001   Mini-Check Impaktor 4 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50  20
  855/4 IMP DC 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50 
  867/4 IMP DC 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50 
  

        Code

05057690001   897/4 IMP R 1 x ¼"x75 
   840/1 IMP DC 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25 
  840/1 Z Hex-Plus 1 x 3,0x25 
  851/1 IMP DC 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25 
  851/1 TZ PH  2 x PH 1x25 
  855/1 IMP DC 3 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25 
  855/1 TH PZ  2 x PZ 1x25 
  867/1 IMP DC 3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 
   2 x TX 40x25 
  867/1 TZ TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 
   2 x TX 20x25 
  

        Code

05057644001   840/4 IMP DC 4,0 mm  50  2"  5 

05057645001   840/4 IMP DC 5,0 mm 50  2"  5 

05057646001   840/4 IMP DC 6,0 mm 50  2"  5

05057656001   851/4 IMP DC PH 2  50  2"  5 

05057657001   851/4 IMP DC PH 3  50  2"  5

 

05057661001   855/4 IMP DC PZ 2  50  2"  5 

05057662001   855/4 IMP DC PZ 3  50  2"  5 

05057665001   867/4 IMP DC TX 25  50  2"  5 

05057666001   867/4 IMP DC TX 30  50  2"  5 

05057667001   867/4 IMP DC TX 40  50  2"  5

05057671001   868/4 IMP DC # 2  50  2"  5 

05057672001   868/4 IMP DC # 3  50  2"  5

        Code                                       mm

05057604001   840/1 IMP DC 4,0 mm 25  1"  10 

05057605001   840/1 IMP DC 5,0 mm 25  1"  10 

05057606001   840/1 IMP DC 6,0 mm 25  1"  10

05057616001   851/1 IMP DC PH 2  25 1"  10 

05057617001   851/1 IMP DC PH 3 25  1"  10

05057621001   855/1 IMP DC PZ 2  25  1"  10 

05057622001   855/1 IMP DC PZ 3  25  1"  10

05057625001   867/1 IMP DC TX 25  25  1"  10 

05057626001   867/1 IMP DC TX 30  25  1"  10 

05057627001   867/1 IMP DC TX 40  25  1"  10

05057631001   868/1 IMP DC # 2  25  1"  10 

05057632001   868/1 IMP DC # 3  25  1"  10

05057675001  ¼"  75  3"  ¼"  5 

            Code     mm

05057676001  ¼"  75  3"  ¼"  5

            Code     mm

        Code                                       mm

Op de punt van de bit worden heel kleine 
diamantpartikels opgebracht. Deze bijten zich vast 
in de schroef, reduceren de bijzonder hoge cam-
out-krachten die bij machinaal schroeven optreden 
en tot wegglippen uit de schroef kunnen leiden. 
De noodzakelijke aanpersdruk wordt gereduceerd, 
waardoor de vermoeidheid bij machinaal schroeven 
aanzienlijk wordt vertraagd. Ook bij TORX® effectief, 
omdat de cam-out-krachten tot niet-axiaal (dus tot 
niet-aanliggend) aanzetten van de bit en dus tot 
beschadiging van de schroef leiden. 

Meer dan de gemiddelde levensduur door optimale 
gebruikmaking van de materiaaleigenschappen 
in combinatie met de speciaal op de extreme 
eisen afgestemde geometrieën en met hun 
productieproces. Bij de productie van de Wera 
Impaktor bit serie worden geometrische vormgeving, 
hardheid, productieproces en veredeling van het 
betreffende profi el van de bit-punt op optimale 
wijze gecombineerd, dus geschikt gemaakt voor 
het individuele schroefgeval.

Door de speciale constructie van de houder 
wordt de vrijloophoek voor het opveren van de 
draaimomentpieken in vergelijking tot de BiTorsion-
houder verdubbeld. Hierdoor krijgt het systeem de 
mogelijkheid nog meer energie op te nemen en van 
de bit-punt weg te leiden.

De Wera Impaktor houdertechnologie zorgt door 
maximaal gebruik van de materiaaleigenschappen 
en optimaal aangepaste geometrieën (twee 
gekoppelde na elkaar werkende Torsionzones) 
voor een meer dan gemiddelde levensduur ook bij 
extreme eisen. De Impaktor houder met ringmagneet 
houdt extra lange en zware schroeven stevig vast. 
Bliksemsnel en veilig aanzetten van de schroef 
voorkomt scheef aanzetten en beschadiging van 
de schroef. Gebruik bij voorkeur voor handmatig 
machineschroeven.

De Impaktor edelstaalhouder met snapring en 
magneet is in de eerste plaats bestemd voor het 
gebruik in de industriële schroefmontage bijv. met 
behulp van een schroefrobot. Hij concentreert zich 
op de elementair noodzakelijke houdfunctie van de 
bit en de opvering van de extreme impulspieken 
door twee verschillende Torsionzones. 

Waarom vertrouwen gebruikers het  Wera Impaktor systeem?
Wera heeft zijn absolute deskundigheid op het gebied van de bits bewezen en een diepgaand knowhow      inzake materiaalkeuze, productgeometrie, 

metallurgie en fabricagetechnologie opgebouwd.

De technologie afgestemd op de punt van de bit en 
de toepassing zorgt voor een optimale levensduur 
per profi el. Het Impaktor systeem reageert door het 
TriTorsion-systeem individueel op de gebruikte bit-
punten. De verschillend gedimensioneerde Torsion-
zones reageren automatisch op de aangebrachte 
draaimomentpieken en bereiken daardoor een optimale 
aanpassing aan het schroefgeval. Bijvoorbeeld bij 
het gebruik van een PH 2 bit-punt reageren zone 1 
en 2, bij hogere draaimomenten zoals bijvoorbeeld 
TORX® 40 reageren zone 1, 2 en 3. 

Bit-Checks Impaktor 

Mini-Checks Impaktor 

897/4 IMP Impaktor houder met snapring en magneet 897/4 IMP R Impaktor houder met ringmagneet en 
snapring

Impaktor Bits 50 mm Impaktor Bits 25 mm

1 Impaktor houder met snapring en ringmagneet in de opname voor veilige 
passing van de bits in de houder, 9 Impaktor bits. De Impaktor technologie 
zorgt door maximaal gebruik van de materiaaleigenschappen en optimaal 
aangepaste geometrieën voor een meer dan gemiddelde levensduur 
ook bij extreme eisen; bijzonder geschikt voor gebruik met in de handel 
verkrijgbare impact-/slagschroevendraaiers. Houder met ringmagneet 
voor het eenvoudig houden van lange en zware schroeven, ook ideaal voor 
bovenhandse arbeid. De ruwe diamantbekleding van de bits reduceert door 
een grotere wrijvingsweerstand het wegglippen uit de schroef.

6 Impaktor bits, 50 mm lang, ¼"-zeskant aandrijving, passend voor houders 
volgens DIN 3126-F 6,3, ISO 1173, of voor directe machineaansluiting. 
De Impaktor technologie zorgt door maximaal gebruik van de 
materiaaleigenschappen en optimaal aangepaste geometrieën voor een 
meer dan gemiddelde levensduur ook bij extreme eisen; bijzonder geschikt 
voor gebruik met in de handel verkrijgbare impact-/slagschroevendraaiers. 
De ruwe diamantbekleding van de bits reduceert door een grotere 
wrijvingsweerstand het wegglippen uit de schroef.

Aandrijving:   ¼"-zeskant, passend voor houder volgens 
DIN 3126-F 6,3, ISO 1173

Uitvoering:   De Impaktor technologie zorgt door maximaal gebruik 
van de materiaaleigenschappen en optimaal aangepaste 
geometrieën voor een meer dan gemiddelde levensduur 
ook bij extreme eisen; bijzonder geschikt voor gebruik met 
in de handel verkrijgbare impact-/slagschroevendraaiers; 
de ruwe diamantbekleding reduceert door een grotere 
wrijvingweerstand het wegglippen uit de schroef 

Aandrijving:   ¼"-zeskant, passend voor houder volgens 
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173

Uitvoering:   De Impaktor technologie zorgt door maximaal gebruik 
van de materiaaleigenschappen en optimaal aangepaste 
geometrieën voor een meer dan gemiddelde levensduur 
ook bij extreme eisen; bijzonder geschikt voor gebruik met 
in de handel verkrijgbare impact-/slagschroevendraaiers; 
de ruwe diamantbekleding reduceert door een grotere 
wrijvingweerstand het wegglippen uit de schroef 

Impaktor houder voor de opvering van extreme impulspieken. Bijzonder 
torsie-effect door dubbele torsieveer. Met snapring voor de veilige passing 
van de bits in de houder. Houder van edelstaal, met magneet voor de veilige 
passing van bit en schroef.
Bit-punt:   geschikt voor bits met ¼"-buitenzeskantaandrijving volgens 

DIN 3126-C 6,3 en Wera aansluitserie 1
Uitvoering:   De Impaktor technologie zorgt door maximaal gebruik 

van de materiaaleigenschappen en optimaal aangepaste 
geometrieën (twee gekoppelde na elkaar werkende 
Torsionzones) voor een meer dan gemiddelde levensduur 
ook bij extreme eisen; bijzonder geschikt voor gebruik met in 
de handel verkrijgbare impact-/slagschroevendraaiers, met 
snapring en magneet

Aandrijving:  ¼"-zeskant, passend voor schroefmachines met opname 
volgens DIN 3126-F 6,3, ISO 1173

Impaktor houder voor de opvering van extreme impulspieken. Bijzonder 
torsie-effect door dubbele torsieveer. Met ringmagneet voor het eenvoudig 
houden van lange en zware schroeven, ook ideaal voor bovenhandse 
arbeid. Bijzonder geschikt voor gebruik met in de handel verkrijgbare 
impact-/slagschroevendraaiers. Magneet kan worden teruggeschoven en 
daardoor worden uitgeschakeld.
Bit-punt:   geschikt voor bits met ¼"-buitenzeskantaandrijving volgens 

DIN 3126-C 6,3 en Wera aansluitserie 1
Uitvoering:   De Impaktor technologie zorgt door maximaal gebruik 

van de materiaaleigenschappen en optimaal aangepaste 
geometrieën (twee gekoppelde na elkaar werkende 
Torsionzones) voor een meer dan gemiddelde levensduur 
ook bij extreme eisen; bijzonder geschikt voor gebruik met in 
de handel verkrijgbare impact-/slagschroevendraaiers, met 
snapring en magneet

Aandrijving:  ¼"-zeskant, passend voor schroefmachines met opname 
volgens DIN 3126-F 6,3, ISO 1173

BC Impaktor/30 Bit-Check 

1 Impaktor houder met snapring en ringmagneet, 20 Impaktor bits en 
9 standaard-Torsionbits. De Impaktor technologie zorgt door maximaal 
gebruik van de materiaaleigenschappen en optimaal aangepaste 
geometrieën voor een meer dan gemiddelde levensduur ook bij extreme 
eisen; bijzonder geschikt voor gebruik met in de handel verkrijgbare impact-
/slagschroevendraaiers; Houder met ringmagneet voor het eenvoudig 
houden van lange en zware schroeven, ook ideaal voor bovenhandse 
arbeid. De ruwe diamantbekleding van de bits reduceert door een grotere 
wrijvingsweerstand het wegglippen uit de schroef.

Het assortiment Het assortiment

1989
Torsion-bit 

1992
Diamant-bit  

1998
BiTorsion-bit en houder

2006
Edelstaal-bit 

2011
Impaktor bit en houder

1  




