
Duomenų lapai

TextFlow 12

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, siaura galvute, KW, Visas ilgis: 135 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris 726040 135

GTIN 7314150103058

Produktų klasė 73M

Aprašymas

Modelis:
Siauros formos, tiksliai nušlifuotomis ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis
(63 − 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Reguliuojamas sraigtinis
lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui. Tinka
darbui su elektronika, <span style="display: inline !important; float: none; background-
color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(27, 27, 27); cursor: text; font-family: &quot;Arial Unicode
MS&quot;,Arial,Verdana,&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal;
font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.6; orphans: 2; text-
align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-
width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">su </span><span style="display: inline !
important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(27, 27, 27); cursor: text;
font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;,Arial,Verdana,&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-
serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing:
normal; line-height: 1.6; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px;
text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing:
0px;">ergonominiais</span> 2K<span style="display: inline !important; float: none; background-
color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(27, 27, 27); cursor: text; font-family: &quot;Arial Unicode
MS&quot;,Arial,Verdana,&quot;Trebuchet MS&quot;,sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal;
font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.6; orphans: 2; text-
align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-
width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> rankenų apvalkalais.</span>
Patentuota spyruoklė sumažina pasipriešinimą suglaudžiant reples, todėl jėga nukreipiama
pjūviui.
Apdirbama medžiaga:
Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas, kaldintas štampavimo būdu, juodintas.
Medžiaga: Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas
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Duomenų lapai

TextFlow 12
Galvutės plotis: 10,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis: 10 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀: 0,1 - 1 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis 135 mm

Galvutės plotis 10,5 mm

Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,1 - 1 mm

Pjovimo briaunos ilgis 10 mm

elektros izoliacija EGB/ESD

Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos

Medžiaga
Aukštos kokybės

rutulinių guolių plienas

Galvutės forma plona

Rankena 2K rankenos apvalkalas

Gamintojo metodas
Ašmenys grūdinti indukciniu

būdu (63−65 HRC)

Paviršius juodintos

Produkto pavadinimo požymis KW

Su atidarymo spyruokle taip

reguliuojamas precizinis lankstas taip

Produkto rūšis pjaunančios žnyplės
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