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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)

•
•
•

Arruelas
Rosetas DK (com 4-8 posições)
Rosetas e espelhos de chave 45 mm

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 / outros tipos
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

63.a
MAG1921016/0001
63.g
MAG1921016/00OD

Guarnição de 19x21x1,6 mm, para DK

poliamida

=Guarnição d 19x21x1,6 mm, para DK=

poliamida

neutro
ouro x PA
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 30x65
da pos.307.a a pos.307.a.10,
a pos.307.b.25
e com as arruelas ovais 30x65x11,
a pos.307.b.15
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Acessórios para puxadores / Rosetas DK (com 4-8 posições) / ovais / acessórios
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

314.a
MAG1621242/0001
314.b
MAG1621242/00OC

=Guarnição d 16x21x24x2 mm=

poliamida

Guarnição d 16x21x24x2 mm

poliamida

neutro
ouro claro
-

500 x sacola
30.000
500 x sacola
3.000

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas ovais 28x64
com 4 posições com gola d 21,5
a pos.311.b ,311.d ,311.k ,
312.b ,312.d ,312.k
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Acessórios para puxadores / Rosetas e espelhos de chave 45 mm / quadrados 45x45 / rosetas
Posição
Código artigo

Descrição

Material

Color
Pacote
Acabamento Embalagem

389.b
MAG1622020/0001
389.d
MAG1622020/00AG
389.e
MAG1622020/00NA
389.g
MAG1622020/00OC

Guarnição d 16x22x2 mm

poliamida

=Guarnição d 16x22x2 mm=

poliamida

=Guarnição d 16x22x2 mm=

poliamida

=Guarnição d 16x22x2 mm=

poliamida

neutro
prata
preto
ouro claro
-

500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500
500 x sacola
500

== : ver aprofundamento
Combina com:
suporte com gancho de trinco
da pos.352.q a pos.352.s
da pos.352.v a pos.352.w.20
as arruelas quadrados 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
as arruelas d 47.5x11 bombadas
pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
pos.370.m.05 ,370.q.05
as arruelas d 50x10
a pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
a mola d 32
pos.346.n.05 e346.p.05
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