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Podkładki regulacyjne 1440 szt. z
przenośną walizką
link do produktu:
http://vibtech.pl/home/147-podkladki-regulacyjne-1440-szt-z-przenosna-walizka.html
Stan: Nowy

Informacje:
Walizka transportowa Vibtech przeznaczona jest do transportu i bezpiecznego przechowywania
podkładek regulacyjnych. Walizka bezpiecznie przechowa do 1440 szt. podkładek regulacyjnych
o 4 różnych wielkościach i grubościach. W cenie produktu walizka oraz podkładki o rozmiarach
M12, M18, M27 i M36 - niezbędne w przypadku osiowania maszyn.

Cechy produktu
Wymiary

60x50 mm; 80x70 mm; 100x80 mm; 130x105 mm

Grubość

0,10 mm; 0,20 mm; 0,50 mm; 0,80 mm; 1,00 mm; 2,00 mm

Ilość

1440 szt.

Materiał

stal nierdzewna

Klasa szczelności IP67
Gwarancja

24 miesiące

Tolerancja

EN 10131

Pełny opis produktu

Podkładki regulacyjne z przenośną walizką
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W zestawie znajduje się 1440 sztuk podkładek regulacyjnych o różnych wielkościach, bezpiecznie zamkniętych w wygodnej, przenośnej walizce. Zestaw
podkładek jest niezbędny do osiowania maszyn różnego typu - to niezawodny element wyposażenia każdego zakładu produkcji. Kontroluj maszyny na bieżąco i
nie pozwalaj, aby produkcja stanęła.

Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

Podkładki regulacyjne - 1440 sztuk w podstawowych wielkościach

W zestawie znajduje się 360 podkładek regulacyjnych, niezbędnych do osiowania maszyn takich jak silnik elektryczny, reduktor, pompa, wentylator
czy inne urządzenia tego typu. Gotowe podkładki regulacyjne mają najpopularniejsze wielkości - po 360 sztuk w rozmiarach odpowiednio M12, M18, M27 i M36,
które przydadzą się w każdym zakładzie i na hali produkcji.

Wygodna przechowywania
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Walizka nie tylko wygodnie porządkuje podkładki regulacyjne, ale również łatwo ją przenosić z miejsca na miejsce. Niewielkie podkładki łatwo
„gubią się” w zakładzie - trzymanie najpopularniejszych w jednej walizce oszczędza trudu, czasu i nerwów. Wystarczy zabrać ją ze sobą i wszystko jest pod ręką.

Wysoka jakość walizki

Walizka do przechowywania podkładek regulacyjnych jest wodoszczelna i wstrząsoodporna, a wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje jej
długą żywotność i należytą ochronę podkładek. Mocne i solidnie wykonane dwustopniowe zatrzaski gwarantują, że walizka nie otworzy się (np. podczas
transportu), a podkładki regulacyjne nie rozsypią się i nie zgubią. To wygoda w dobrej cenie.

W skład zestawu wchodzą:
1. Gotowe podkładki regulacyjne:
- M12: 360 szt.
- M18: 360 szt.
- M27: 360 szt.
- M36: 360 szt.
2. Specjalistyczna walizka do przechowywania podkładek

Informacje techniczne:
•

Rozmiar wewnętrzny: 380 x 271 x 178 mm

•

Rozmiar zewnętrzny: 410 x 342 x 204 mm
•

•

Kolor: czarny

Wykonanie: wysoka jakość materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne.
•

Sposób zamknięcia: dwustopniowe zatrzaski
•

•

Zawór wyrównawczy ciśnienia

Rodzaj zabezpieczenia: możliwość zabezpieczenie plombą

Dodatkowo:
•
•

Wodoszczelna - górne wieko posiada uszczelkę zabezpieczającą zawartość przed zalaniem

Wstrząsoodporna - każda walizka wyposażona jest perforowany wkład uniemożliwiający przemieszczanie się podkładek do osiowania

Walizka na podkładki regulacyjne to niezastąpiony element każdego zakładu i warsztatu, u którego występuje konieczność regularnego
osiowaniem różnego rodzaju maszyn. Odpowiednie, bezpieczne i wygodne przechowywanie, łatwość w przenoszeniu zestawu z miejsca na miejsce i bardzo
dobra jakość produktu sprawia, że jest to zestaw, któremu warto przyjrzeć się bliżej.

Masz pytania? Napisz do nas.
Nasi specjaliści czekają na Twoją wiadomość i chętnie odpowiedzą na wszystkie wątpliwości.

+48 516 589 616

kontakt@vibtech.pl
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