
ABA TERMÉKKATALÓGUS40

Jellemző alkalmazási területek
• Haszongépjárművek
• Személyszállító járművek
• Ipar
• Infrastruktúra
• Barkács célokra

Karbantartási bilincskészlet egyetlen dobozban
A Breeze Make-A-Clamp egy olyan újrafelhasználható, teljes körű 
karbantartási bilincskészletet ad a felhasználónak, amelynek része egy 
rozsdamentes acélból készült, folytonos pánttekercs, valamint a 100%-ig 
rozsdamentes acélból készült, állítható csigamenetes rögzítőelemek. 
Nélkülözhetetlen tartozék mindazoknak, akiknek különféle méretű 
bilincsekre lehet szükségük.

1  4-részes, négy szegecses csavarfej 

2  Menetes közbetét

3  S40 sorozatú rozsdamentes acél szalag, biztonsági éllel

Nem kell mást tennie, mint a folytonos pánttekercsről levágni a felesleges 
részt, és így könnyedén előállíthat bármilyen méretű, 100%-ig rozsdamentes 
acélból készült csigahajtásos bilincset. Sokoldalúbb és hatékonyabb, mint a 
„rásajtolt/csatos” kötöző és átkötő termékek.
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Előnyök összefoglalása
• Karbantartási „bilincskészlet” egyetlen dobozban
• Tetszőleges méretű, 100%-ig rozsdamentes acélból készült, csigahajtásos 

bilincset készíthet
• Sokoldalúság 
• Újrahasználható

BREEZE MAKE-A-CLAMP

PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK
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ABA TERMÉKKATALÓGUS 41

B R E E Z E  M A K E - A - C L A M P    

Szélesség Rendel tetés Hat lapfe jű csavar Rögz í tőelemek és csavarház 
szere lvények S40

(mm) (mm) (mm) Cikkszám
12,7 Mini  kész let : 2,6 méter  sza lag, 3 csavarfe j  1 menetes közbetét 7 14,2 0364 0200 025

A kész let  tar ta lma: 30,5 méter  sza lag, 25 csavarfe j , 10 menetes közbetét 0364 0201 003
A kész let  tar ta lma: 15,2 méter  sza lag, 10 csavarfe j , 5 menetes közbetét 0364 0202 030
25 csavarfe jet  e lemet tar ta lmazó doboz 0364 0203 125
10 csavarfe jet  tar ta lmazó doboz 0364 0204 100
30,5 méter  sza lagot  és 10 menetes közbetétet  tar ta lmazó doboz 0364 0205 300
15,2 méter  sza lagot  és 50 menetes közbetétet  tar ta lmazó doboz 0364 0206 000
6"-os bemutató kész let , b i l inccsel 0364 0207 050
10 menetes közdarabot  tar ta lmazó doboz 0364 0208 000

Specifikációk


