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Niezwykłe bity PROHOLD z wieczną gwarancją 

Amerykańskie przedsiębiorstwo Bondhus – producent najlepszych na 

świecie kluczy imbusowych – po raz kolejny udawadnia, iż należy do 

awangardy najbardziej innowacyjnych firm w branży. Wprowadza 

bowiem na rynek zupełnie nową jakość – bity do nasadek ProHold.  

Cóż to takiego jest? 

Bit ProHold jest szczególnego rodzaju bitem wyposażonym w podwójne 

blokady kulkowe -  rodzaj zatrzasku, który umożliwia bezpośrednie 

mocowanie w każdej sześciokątnej nasadce niezależnie od jej rozmiaru 

1/2, ¼, 3/8 czy jakiekolwiek innej. Oczywiście sam sześciokąt musi być spasowany z rozmiarem 

heksagonu bita np.nasadka 14 współpracuje z bitem 14,  nasadka 17 współpracuje z bitem 17 itd.  

Unikalne blokady kulkowe pozwalają wprowadzić bit do nasadki w sposób łatwy i szybki. Po prostu 

wsuwamy bit a on już stabilnie i pewnie się trzyma w gnieździe nasadki (nie ma potrzeby stosowania 

żadnych dodatkowych narzędzi, śrub zaciskowych itp.). W podobnie prosty sposób bit z nasadki 

usuwamy. 

Bity ProHold nadają się do użycia z narzędziami udarowymi. 

Na swoje bity Bondhus udziela dożywotniej gwarancji co jest bez precedensu w branży. 

Wszystkie bity ProHold są wykonane ze stali Protanium. Odznacza się ona zupełnie wyjątkowymi 

właściwościami. Przede wszystkim udało się doskonale wyważyć dwie podstawowe charakterystyki 

stali narzędziowej – twardość i plastyczność. Efekt jest taki, że jakiekolwiek narzędzia wykonane z tej 

stali są o ok. 20% mocniejsze w porównaniu z najbardziej uznanymi, konkurencyjnymi markami. 

Oryginalny proces produkcyjny Bondhusa zapewnia pełną powtarzalność procesu produkcji co 

skutkuje znakomitymi parametrami wymiarowymi. Przestrzeń pomiędzy końcówką bita a ścianami 

gniazda śruby jest tak mała, że nie jest możliwe wciśnięcie tam warstwy celofanu (grubość 0,025 

mm). Tak ścisłe dopasowanie do gniazda śruby jest zupełnie niespotykane w branży. 

Bity ProHold są czarne. Taki bowiem kolor posiada warstwa antykorozyjna ProGuard. Zapewnia ona 

około 5x większą ochronę antykorozyjną w porównaniu z chromowaniem bądź oksydowaniem. 

 

Reasumując bity ProHold zapewniają użytkownikom wiele różnorakich korzyści: 

 Przede wszystkim nie ma potrzeby kupowania kosztownych zestawów nasadek 
imbusowych lub torxowych ponieważ można wykorzystać posiadane już zestawy 
nasadkowe. 
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 Nie musimy wymieniać w trakcie pracy całej nasadki w sytuacji kiedy nie potrzebujemy 
dalej używać końcówki imbusowej. 

 Bity ProHold można używać z narzędziami udarowymi. 

 Na bity ProHold jest udzielana dożywotnia gwarancja. 
 

Lange Łukaszuk wyłączny dystrybutor produktów Bondhus w Polsce posiada obecnie w sprzedaży 

dwa zestawy bitów ProHold: 9 –sztukowy z końcówkami heksagonalnymi (5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 

19) numer katalogowy 23296 cena netto 205 zł oraz 13 – sztukowy z końcówkami torx (8, 10, 15, 20, 

25, 27, 30, 40, 45, 47, 50, 55, 60) cena netto 230 zł 

Michał Ostrowski 
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Od ponad 35 lat amerykańska firma Bondhus jest globalnym liderem w produkcji kluczy i końcówek 
imbusowych. Cechą charakterystyczną jej produktów jest połączenie najwyższej trwałości i jakości 
wykonania. 

LANGE ŁUKASZUK rozpoczęła swoją działalność w roku 1987. Od tej pory skutecznie i z powodzeniem 
działa na konkurencyjnym rynku elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, osprzętu,  oświetlenia 
automatycznego i klejów termotopliwych. Firma LANGE ŁUKASZUK postawiła sobie za cel szeroko 
zakrojone doradztwo techniczno-handlowe, handel specjalistyczny ze sklepami narzędziowymi i 
hurtowniami, a także z marketami budowlanymi. Sprzedanym wyrobom LANGE ŁUKASZUK zapewnia 
pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną w dwudziestu swoich punktach serwisowych na terenie 
kraju. Firma LANGE ŁUKASZUK udziela gwarancji, zgodna z gwarancją producenta, tj od 1 roku do 25 
lat. Towar dostarczany jest do klienta w ciągu 24-48 godzin od przyjęcia zamówienia. Realizowane są 
też  zamówienia w określonym terminie (just in time).  


