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Trasowanie i cięcie, liczba narzędzi: 8

Dane zamówienia

Numer katalogowy 954895 8

GTIN 2050002004511

Klasa artykułu 91A

Opis

Wykonanie:
Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego
polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie
olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w
kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.
w dostawie::
Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954895: 1 szt.
Marker trwały EDDING, nr 085130, rozm. B: 1 szt.
Kątownik 45 st. rozwarty ze stopką HOLEX nr 452600, wielk. 300×175: 1 szt.
kątomierz HOLEX nr 453000, wielk. 120×150: 1 szt.
Rysik traserski prosty PB z węgl. spiek., nr 458760: 1 szt.
precyzyjna miara stalowa HOLEX, nr 461600, wielk. 300: 1 szt.
miara zwijana GARANT nr 462201, wielk. 2,5: 1 szt.
oprawka piły do metalu GARANT, nr 580400: 1 szt.
Brzeszczot GARANT do piły ręcznej nr 582500 (1 jedn. opak. = 10 szt.): 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

głębokość 500 mm
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głębokość w G 20

szerokość w G 10

szerokość 250 mm

liczba narzędzi 8

wersja z zestawami narzędzi

masa 2,476 kg

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm

Stopień wypełnienia szuflady w G 10×20

Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Akcesoria

Precyzyjne stalowe przymiary, nierdzewne, nierdzewne,
matowane długość 300 mm

461600 300

Oprawka piły do metalu z brzeszczotem bimetalowym
GARANT o uzębieniu dodatnim 18 - 32 zęby / cal

580400

Brzeszczoty jednostronne, Bimetall progressiv 582500

Marker trwały  kolor B 085130 B

Kątowniki ze stopką, klasa dokładności 2 długość ramion
300X175 mm

452600 300X175

Miary zwijane z wziernikiem  długość linki 2,5 m 462201 2,5

Wkładka z twardej pianki do zestawów narzędzi  pasuje do
asortymentu twardych pianek 954895

952001 954895

Kątomierze z otwartą skalą kątową  ⌀ skali
kątowej×długość ramion 120X150 mm

453000 120X150

Rysik traserski prosty, z węgl. spiek., z klipsem i kapturkiem
ochronnym  Typ

458760
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