PERFOROVANÉ SPONY

BREEZE MAKE-A-CLAMP
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Čtyřdílný kryt Quadra Lock
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Modulární páska pro vzájemné spojení do systému montážního

materiálu

3
3
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Páska z nerezové oceli třídy S40 s bezpečnostní hranou

Jednoduchým ustřižením kusu pásky ze souvislého svitku můžete zhotovit
libovolně velkou sponu s šnekovým převodem ze 100% nerezové oceli.
Vynikající řešení, které je univerzálnější než pásky se „zamačkávací sponou“
a běžné páskovací výrobky.

Systém spon pro údržbu v krabici
Produkt Breeze Make-A-Clamp vám nabízí úplný systém znovu použitelných spon pro údržbu v sadě tvořené souvislým svitkem pásky z nerezové
oceli a seřiditelnými montážními uzavíracími prvky se šnekovým
převodem ze 100% nerezové oceli. Tuto sadu musí mít každý, kdo se může
setkat s požadavky na velké spony o proměnlivých rozměrech.

Stručný přehled výhod

Materiály

• Systém spon pro údržbu v krabici
• Vyrobte si sponu jakékoli velikosti se šnekovým převodem ze 100%

nerezové oceli.
• Značná univerzálnost
• Opakovaná použitelnost

Typické aplikace
• Komerční vozidla
• Osobní vozidla
• Průmysl
• Infrastruktura
• Hobby market (udělej si sám)
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Specifikace
BREEZE MAKE-A-CLAMP				
Šířka
(mm)
12,7

Označení
Miniaturní sada: 2,6metrová páska, 3 uzavírací prvky, 1 spojka
Sada s 30,5metrovou páskou, 25 uzavíracími prvky, 10 spojkami
Sada s 15,2metrovou páskou, 10 uzavíracími prvky, 5 spojkami
Krabice s 25 uzavíracími prvky
Krabice s 10 uzavíracími prvky
Krabice s 30,5 metry pásky a 10 spojkami
Krabice s 15,2 metry pásky a 50 spojkami
6" předváděcí sada se sponou
Krabice s 10 spojkami

Šestihranný šroub s drážkou Spony a sestavy krytu se šroubem
(mm)
(mm)
7
14,2

S40
Č. výrobku
0364 0200 025
0364 0201 003
0364 0202 030
0364 0203 125
0364 0204 100
0364 0205 300
0364 0206 000
0364 0207 050
0364 0208 000
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