
Karta danych

TextFlow 12

Asortyment szczypiec, liczba narzędzi: 5

Dane zamówienia

Numer katalogowy 954295 5

GTIN 4062406157654

Klasa artykułu 91A

Opis

Wykonanie:
Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego
tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie
wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem
kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 10 G lub 250 × 250 mm) albo
1/2 (20 G × 10 G lub 250 × 500 mm) powierzchni użytkowej szuflady.
Pasuje do :
Nowe stoły warsztatowe GARANT GridLine z pełnym wysuwem szuflad i nowym modułem
szuflad, wynoszącym 20 G × 20 G lub 500 × 500 mm (szer x głęb).
w dostawie::
Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954295: 1 szt.
kombinerki GARANT nr 700940, wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych GARANT nr 706001, rozm. 250: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713040, wielk. 200: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe kątowe GARANT, nr 713440, wielk. 200: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 724840, wielk. 160: 1 szt.
Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×20
szerokość: 250 mm
głębokość: 500 mm
szerokość w G: 10
głębokość w G: 20

Opis techniczny
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liczba narzędzi 5

szerokość w G 10

szerokość 250 mm

głębokość w G 20

głębokość 500 mm

masa 1,553 kg

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G 10×20

Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane, z
nasadkami  długość całkowita 200 mm

713040 200

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi  pasuje do
asortymentu twardych pianek 954295

952001 954295

Szczypce do instalacji wodnych z przegubem
zapadkowym, czarne  długość całkowita 250 mm

706000 250

Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi
nasadkami  długość całkowita 180 mm

700940 180

Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z
nasadkami uchwytów   długość całkowita 200 mm

713440 200

Szczypce tnące boczne, chromowane, z nasadkami
długość całkowita 160 mm

724840 160

Szczypce do instalacji wodnych z przegubem
zapadkowym, czarne  długość całkowita 250 mm

706001 250
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