ABRAÇADEIRAS DE FITA PERFURADA

BREEZE MAKE-A-CLAMP
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1

Estrutura Quadra Lock de 4 peças

2

Fita de interbloqueio modular para sistema de hardware

3

Fita de aço inoxidável da série S40 com extremidade de
segurança

By simply cutting off a piece of banding from a continuous roll,
you can make any size 100% stainless steel worm-gear clamp.
Superior to and more versatile than ”crimp/buckle” banding and
strapping products.

O sistema de abraçadeiras para manutenção numa caixa
A Breeze Make-A-Clamp proporciona-lhe um sistema de
abraçadeiras para manutenção total reutilizável num kit,
composto por um rolo contínuo de fita de aço inoxidável e
todos os fixadores de montagem de parafuso sem-fim ajustáveis
de aço inoxidável. Este é um produto obrigatório para todos
aqueles que possam necessitar de abraçadeiras grandes de
vários tamanhos.

Exposição rápida das vantagens

Materiais

• Um "sistema de abraçadeiras" para manutenção numa caixa
• 100% em aço inoxidável com qualquer tamanho.
• Extremamente versátil
• Reutilizável
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Aplicações típicas
• Veículos comerciais
• Veículos de passageiros
• Industrial
• Infraestruturas
• DIY
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CATÁLOGO DE PRODUTOS DA ABA
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Especificações
BREEZE MAKE-A-CLAMP				
Largura Denominação
(mm)
12,7
Mini kit: fita de 2,6 metros, 3 fixadores de aj., 1 junta da fita
Kit com fita de 30,5 metros, 25 fixadores de aj., 10 juntas da fita
Kit com fita de 15,2 metros, 10 fixadores de aj., 5 juntas da fita
Caixa de 25 fixadores de aj.
Caixa de 10 fixadores de aj.
Caixa com fita de 30,5 metros, 10 juntas da fita
Caixa com fita de 15,2 metros, 50 juntas da fita
Kit de demonstrador de 6 pol. com abraçadeira
Caixa de 10 juntas da fita

Parafuso hexagonal ranhurado
(mm)
7

Estruturas de fixadores e parafusos
(mm)
14,2

S40
Referência
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

CATÁLOGO DE PRODUTOS DA ABA

41

