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CATALOG - MA Accessoriós para puxadores

Para atualizações em tempo real, vá ao nosso site www.atp.it
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Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)

•

Acessórios

Ordem mínima= 1 saco/pacote
As medidas e os pesos indicados no catálogo são nominais.
As descrições de igual (=) são versões especiais sem disponibilidade imediata de estoque.
Descartar até um 1% é para ser considerada normal.
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Acessórios para puxadores / Acessórios / sistema de regulagem do comprimento do ferro para drykeep (DK)
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

365.i
MAU0708340/0101

Regulador do quadro 7x8x34 mm, para ferro a
cremalheira 1 lado

poliacetálica

neutro
-

1.000 x sacola
1.000

Combina com:
o ferro a cremalheira 1 lato 7x70 mm
a pos.365.p,
arruela oval 30x65, 4 trincos,
para puxador moído
a pos.307.b.20 e307.b.25

Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

365.p
MRDV77000A/0000

Ferro a cremalheira 1 lato 7x70 mm

ferro

zincato

500 x caixa
500

Combina com:
o regulador do quadro 7x8x34
a pos.365.i
arruela oval 30x65, 4 trincos,
para puxador moído
a pos.307.b.20 e307.b.25
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