Spiral Matkap Ucu Kutularý
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Darbeye dayanýklý hafif, kullanýcý dostu ABS plastik
kutu.
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Ýçerik: Ø 1,0 -10,0 x 0,5 mm,
19 parçalý
Art.-Nr. 0624 000 001
Amb./Ad.1
Boþ kutu (donanýmsýz)
Art.-Nr. 0633 4 Amb./Ad. 1

Ýçerik: Ø 1,0 -10,0 x 0,5 mm,
19 parçalý
Art.-Nr. 0626 01 Amb./Ad.1
Boþ kutu (donanýmsýz)
Art.-Nr. 0633 4 Amb./Ad. 1

ABS plastik malzemeden yapýlmýþtýr.
Avantajýnýz:
l Paslanmaz, hafif (metal kutulara göre) ve buna raðmen
kýrýlmaya dayanýklý.
Keskin kenarlý deðildir.
Avantajýnýz:
l Belirgin þekilde düþük yaralanma tehlikesi.
Renk kodlama sistemli laminat yapýþkan etiketler.
Avantajýnýz:
l Ýçindekiler dýþarýdan da sürekli ve hýzlý bir þekilde tanýnabilir.
Ýlave kullaným önerileri taban yüzeyinde bulunur.
Avantajýnýz:
l Yanlýþ kullanmalar önlenir.
Matkap uçlarýnýn kutu içersinde "takýrdamaz" ve "takýlmaz".
Avantajýnýz:
l Kolay alýnýp kolay yerleþtirilebilirler.
Kapak ve zemine entegre edilmiþ yuvalar sayesinde kusursuz bir þekilde istiflenebilir.
Avantajýnýz:
l Dik, yatay, asýlý veya istifli þekilde depolanmalarý mümkündür.
Yeni kilit teknolojisi: Kalýbý içine entegre edilmiþ ve böylece
korunmuþ manipülasyona karþý emniyetli kilit.
Avantajýnýz:
l Ýstenmeden, örn. yere düþmesi durumunda açýlmaz.

HSS spiral matkap ucu

Spiral matkap ucu TiN

Çelik için hassas matkap ucu!

Çelik için "Longlife“ premium
matkap ucu!

Model: DIN 338 N, kýsa
1000 N/mm2'ye kadar (genelden
ýslah edilmiþlere kadar) çeliklerde,
döküm ve plastik malzemelerde
genel, geniþ kullaným alaný bulunan
spiral matkap ucu.
Hassasiyet ve dayanýklýlýk bakýmýndan en yüksek talepleri karþýlar.
Özellikle CNC merkezlerinde,
sütunlu matkap tezgahlarýnda,
akülü ve el matkap makinelerinde
kullaným için uygundur.

Ýçerik: Ø 1,0 -10,0 x 0,5 mm,
19 parçalý
Art.-Nr. 0622 01 Amb./Ad.1
Boþ kutu (donanýmsýz)
Art.-Nr. 0633 4 Amb./Ad. 1

Model : DIN 338 N, kýsa HSS
Spiral matkap ucu, TiN (Titan Nitrit)
kaplamalý, 1000 N/mm2'ye kadar
çeliklerde, döküm ve plastik malzemelerde genel, geniþ kullaným alaný
vardýr (merkezleme yok‘ puntalama
gerekli deðil). Piyasada bulunan
diðer matkap uçlarýna karþýlýk 10
kata kadar daha uzun dayaným
süresi.
Özellikle CNC merkezlerinde,
sütunlu matkap tezgahlarýnda, el
matkap makinelerinde kullaným için
uygundur.

Spiral matkap ucu HSCO

Spiral matkap ucu HSS-E

Paslanmaz çelik için özel!

Yüksek mukavemetli çelikler için
özel!

Model : DIN 338, kýsa
DIN 338, kýsa spiral matkap ucu
HSCO (%5 Co) paslanmaz çeliklerde (örn. A2 ve A4), yüksek sýcaklýða
dayanýklý çeliklerde ve titan (alaþýmlarýnda) kullanýlýr. Merkezleme yok‘
puntalama gerekli deðil.
El matkap makinelerinde ve saðlam
sabit tezgahlarda kullanýlýr.

Ýçerik: Ø 1,0 -10,0 x 0,5 mm,
19 parçalý
Art.-Nr. 0618 01 Amb./Ad.1
Boþ kutu (donanýmsýz)
Art.-Nr. 0633 4 Amb./Ad.1
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Model : DIN 338 N, kýsa
DIN 338 N, kýsa spiral matkap ucu
HSS-E (%8 Co) 1400 N/mm2'ye
kadar çelikler (genelden ýslah edilmiþe kadar), döküm ve özel alaþýmlar (Ni-Cr) için kullanýlýr. Merkezleme yok‘ puntalama gerekli deðil.
El matkap makinelerinde ve saðlam
sabit tezgahlarda kullanýlýr.

