
 תושבת מתכת ישרה משוכללת - שתילה           20/32

מחיר מחירוןמק”טגובהסוג תושבת

3.68 ש"ח8.5177H3100 מ"מ0 מ"מ

תוספת

שבלונה שתילה 
MZM.0053למכונה

מחיר מחירוןמק”טגובהסוג תושבת

4.10 ש"ח8.5177H3100E10 מ"מ0 מ"מ

4.50 ש"ח11.5177H3130E10 מ"מ3 מ"מ

תושבת מתכת ישרה )אצבע( משוכללת 

HK-S-ו HF התושבת מיועדת לצירים ולמתאמי חזית בקלפות אוונטוס

  יתרונות:  
 ‰ מיקום קיבוע אחיד מקנט )20/32( 

 ‰ כוונון גובה קל ומהיר )2 מ"מ( 
‰ ניתן להבריג בורג שלישי לקיבוע במידת הצורך

 

תאריך: 09.01.14

 תושבת מתכת ישרה משוכללת - אקספנדו דיבל 10 מ”מ         20/32

 H = גובה
* הרכבת בורג נוסף כאשר משתמשים עם צירים בעלי זווית רחבה.

 - הרכבה בשתילה
2 כוונון גובה -

 - הרכבה עם דיבל    
     אקספנדו

 - קידוח 010 מ"מ
2 כוונון גובה -

‰ חדש: תושבת אקספנדו דיבל 10 מ"מ
‰ תושבת אחת מתאימה למגוון יישומים

 H = גובה
* הרכבת בורג נוסף כאשר משתמשים עם צירים בעלי זווית רחבה.
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 תושבת מתכת ישרה משוכללת - אקספנדו דיבל 5 מ”מ         20/32

 תושבת מתכת ישרה משוכללת - ברגים              20/32

מחיר מחירוןמק”טגובהסוג תושבת

3.68 ש"ח8.5177H3100E מ"מ0 מ"מ

 - הרכבה עם דיבל    
     אקספנדו

 - קידוח 05 מ"מ
2 כוונון גובה -

מחיר מחירוןמק”טגובהסוג תושבת

3.25 ש"ח8.5175H3100 מ"מ0 מ"מ

 - הרכבה עם ברגי עץ    
     03.5 מ"מ

- מומלץ להשתמש        
    עם ברגים באורך

    17 מ"מ
2 כוונון גובה -

 SFA= כיסוי קנט צד

 SOB = עובי קנט עליון

F= מרווח

 HK-S-ו HF מידע להרכבת תושבות מתכת חדשות בקלפות אוונטוס  

KH =גובה ארוןX

   77H3100, 177H3100E,
175H3100, 177H3100E10

70 מ"מ549-480 מ"מ

47 מ"מ1040-550 מ"מ

HF תושבת לאוונטוסHK-S תושבת לאוונטוס

 H = גובה
* הרכבת בורג נוסף כאשר משתמשים עם צירים בעלי זווית רחבה.

 H = גובה
* הרכבת בורג נוסף כאשר משתמשים עם צירים בעלי זווית רחבה.

לחזיתות מעץ או לחזיתות פרופיל אלומיניום רחב

 כאשר משתמשים עם מתאם חזית ישן 
)80-F(=הנוסחא ,)20K4A00.01 :מק"ט(
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