
SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak nettó eurós árak.

Amennyiben Forintos számlát kér, a megrendelt termékek árát az áru beérkezése napján
az aktuális MNB deviza árfolyamon tudjuk átszámítani forintra.
Nettó 30.000 Ft / 100 € alatti rendelés esetében egyszeri, nettó 2700 Ft / 9 €-os szállítási
költséget számítunk fel, nettó 30.000 HUF / 100 € felett a szállítás ingyenes. 

A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül.
A kiadványainkban szereplő képek illusztrációk, így előfordulhat, hogy eltérhetnek az eredeti árutól.
A feltüntetett műszaki paraméterek módosulhatnak a termék továbbfejlesztés, termék változás és típusváltás miatt.

Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494 - Fax: + 36 96 527 994
E-mail: info@rothermetal.hu
Web: https://rothermetal.com

Szerelési segédeszközök poliamidból

Akció érvényessége: Amíg a készlet tart!

ÁR
KEDVEZMÉNYES

Vízszintesen és függőlegesen is használható
• a felfogatás vízszintes tartásra szolgáló négy mágnessel
• szálerősítésű poliamid anyaggal megoldott, sérülésmentes fel- és leszerszámozás
• nagyfokú stabilitás az újszerű anyagkoncepciónak köszönhetően
• munkapadra szerelhető 
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SK 40 0,5 - 16 90 57 20 90 6 0,02 440135 4016 230,—

DIN ISO 7388-1 / DIN 69871 A
Akciós ár
€ nettó

129,-

NC rövid fúrótokmány homlokkerék hajtással
• szorítás homlokkerék hajtással
• jobbos és balos futáshoz egyaránt alkalmas
• körfutási pontosság 0,02 mm
• rövid befogási és átszerszámozási idők
• igen rövid kivitel
• megmunkáló központokban és CNC esztergagépeken, fúráshoz, dörzsárazáshoz, süllyesztéshez,
     menetvágáshoz, valamint egyszerű simító-maró munkákhoz
• előre kiegyensúlyozva G 6,3 / 25 000 min-1 értékre
• max. megeng. fordulatszám: 35 000 min-1, kiegyensúlyozott szerszám esetében
• max. megeng. fordulatszám 7000 min-1, kiegyensúlyozatlan szerszám esetében

befogási tartomány 0,5 és 


