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• Arruelas

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 / Arruelas / com cabeça / d interno 15 mm

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

45.a
MAG1517026/0001

Guarnição d 15x17x2,6 mm com cabeça poliamida neutro
-

2.000 x sacola
2.000

45.b
MAG1517026/00OC

=Guarnição d 15x17x2,6 mm com cabeça= poliamida ouro claro
-

2.000 x sacola
10.000

45.c
MAG1517026/00NA

=Guarnição d 15x17x2,6 mm com cabeça= poliamida preto
-

2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

46.a
MAG1517030/0001

Guarnição d 15x17x3 mm com cabeça poliamida neutro
-

10.000 x sacola
10.000

46.b
MAG1517030/00OC

=Guarnição d 15x17x3 mm com cabeça= poliamida ouro claro
-

10.000 x sacola
10.000

46.c
MAG1517030/00NA

=Guarnição d 15x17x3 mm com cabeça= poliamida preto
-

10.000 x sacola
10.000

46.g
MAG1517030/0102

=Guarnição d 15x17x3 mm com cabeça= poliamida transparente
-

5.000 x sacola
10.000

Preços brutos especiais
para grandes quantidades e == :
ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

47.a
MAG1518070/0001

=Guarnição d 15x18x7 mm com cabeça= poliamida neutro
-

2.000 x sacola
10.000

47.b
MAG1518070/00OC

=Guarnição d 15x18x7 mm com cabeça= poliamida ouro claro
-

2.000 x sacola
10.000

47.c
MAG1518070/00NA

Guarnição d 15x18x7 mm com cabeça poliamida preto
-

2.000 x sacola
10.000

== : ver aprofundamento

https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
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https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=15
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=137

