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עמדות מסורי סרט מכניים
מסור סרט מכני אוטומטי  2מהירויות

N32001

הספק( 1.5KWA :מנוע תלת פאזי)
 2מהירויות חיתוך 35/70 :מטר/דקה
ירידת להב אוטומטית
מנגנון מתיחת להב משולב שעון
לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
מידות סרט החיתוך -אורך  2.75מטר ,רוחב  27מ"מ ,עובי  0.9מ"מ
ניסור בשילוב נוזל קירור
משקל 344 :ק"ג

N310DA DG

מסור סרט מכני אוטומטי  2מהירויות

N32002

הספק( 1.3KWA :מנוע תלת פאזי)
 2מהירויות חיתוך 35/70 :מטר/דקה
ירידת להב אוטומטית
לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
מידות סרט החיתוך -אורך  2.565מטר ,רוחב  27מ"מ ,עובי 0.9
מ"מ
ניסור בשילוב נוזל קירור
משקל 311 :ק"ג

N266DA XL

מסור סרט מכני אוטומטי  2מהירויות

N32003

הספק( 1.1KWA :מנוע תלת פאזי)
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
 2מהירויות חיתוך 45/90 :מטר/דקה
ירידת להב אוטומטית
מנגנון מתיחת להב משולב שעון
לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
מידות סרט החיתוך -אורך  2.48מטר ,רוחב  27מ"מ ,עובי  0.9מ"מ
ניסור בשילוב נוזל קירור
משקל 200 :ק"ג

N251DA XL
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עמדות מסורי סרט מכניים
מסור סרט מכני אוטומטי  2מהירויות

N32016

הספק1,100W :
מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
מהירות חיתוך 72 :מטר/דקה
ירידת להב אוטומטית
מנגנון מתיחת להב משולב שעון
לוח פיקוד חשמלי נוח וקל לשימוש
מידות סרט החיתוך -אורך  2.48מטר ,רוחב  27מ"מ ,עובי  0.9מ"מ
ניסור בשילוב נוזל קירור
משקל 200 :ק"ג

N250DA XL

מסור סרט מכני אוטומטי מהירות משתנה

N32004

הספק2,000W :
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך 35-80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך -אורך  2.14מטר ,רוחב  19מ"מ ,עובי  0.9מ"מ
מנגנון מתיחת להב מדויק עם סימון ע"י נורה
ניסור בשילוב נוזל קירור
משקל 140 :ק"ג

2200 XL

מסור סרט מכני אוטומטי מהירות משתנה

N32005

הספק2,000W :
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך 35-80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  1.735מטר ,רוחב  19מ"מ ,עובי  0.9מ"מ
מנגנון מתיחת להב עם מצמד למתיחה מדויקת
ניסור בשילוב נוזל קירור
שימון אוטומטי
משקל 75 :ק"ג

1750 XL

2
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מסורי סרט מכניים
מסור סרט מכני חיתוך מהיר ועצירה אוטומטית

N32006

פטנט בלעדי של  "NG SYSTEM" FEMIניסור מהיר ב 40%
מערכת  – ABSכיבוי אוטומטי בגמר הניסור ,מאפשר למשתמש לבצע פעולות
נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה.
מערכת  ABSמאפשרת ניצול יעיל של המנוע ומאריכה את חיי הלהב ב 10%
 4מהירויות ירידה אוטומטית
הספק2,000W :
וסת מהירות אלקטרוני  ,מהירות חיתוך 35-80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  1.735מטר ,רוחב  13מ"מ ,עובי  0.9מ"מ
כפתור כיבוי בעת מצב חירום
משקל 36 :ק"ג

ABS NG160

מסור סרט מכני חיתוך מהיר ועצירה אוטומטית

N32007

פטנט בלעדי של  "NG SYSTEM" FEMIניסור מהיר ב 60%
מערכת  – ABSכיבוי אוטומטי בגמר הניסור ,מאפשר למשתמש
לבצע פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה.
מערכת  ABSמאפשרת ניצול יעיל של המנוע ומאריכה את חיי הלהב ב 10%
 4מהירויות ירידה אוטומטית
הספק1,300W :
וסת מהירות אלקטרוני ,מהירות חיתוך 35-80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  1.44מטר ,רוחב  13מ"מ ,עובי  0.65מ"מ
כפתור כיבוי בעת מצב חירום
משקל 19 :ק"ג

ABS NG120

מסור סרט מכני אוטומטי שתי מהירויות

N32008

מסור סרט מכני עצירה אוטומטית שתי מהירויות
מערכת  – ABSכיבוי אוטומטי בגמר הניסור ,מאפשר למשתמש
לבצע פעולות נוספות בזמן העבודה ולנסר בבטחה ללא השגחה.
מערכת  ABSמאפשרת ניצול יעיל של המנוע ומאריכה את חיי הלהב ב 10%
 4מהירויות ירידה אוטומטית
הספק950W :
 2מהירויות חיתוך 60/80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך -אורך  1.335מטר ,רוחב  13מ"מ ,עובי  0.65מ"מ
כפתור כיבוי בעת מצב חירום
משקל 17 :ק"ג

ABS 105

קטלוג מוצרים 2018

3

מסורי סרט מכניים
מסור סרט מכני חיתוך מהיר מהירות משתנה

N32009

פטנט בלעדי של  "NG SYSTEM" FEMIניסור מהיר ב 40%
הספק2,000W :
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך 35-80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  1.735מטר ,רוחב  13מ"מ ,עובי  0.9מ"מ
משקל 35 :ק"ג

NG160

מסור סרט מכני חיתוך מהיר מהירות משתנה

N32010

פטנט בלעדי של  "NG SYSTEM" FEMIניסור מהיר ב 60%
הספק1,300W :
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך 35-80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  1.44מטר ,רוחב  13מ"מ ,עובי  0.65מ"מ
משקל 18 :ק"ג

NG120 XL

מסור סרט מכני אוטומטי שתי מהירויות (משולב גלגלים)

N32015

מסור סרט מכני ייחודי משולב גלגלים לשינוע בקלות
הספק1,850W :
 2מהירויות חיתוך 60/80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  2.14מטר ,רוחב  19מ"מ ,עובי  0.9מ"מ
ניתן לעבוד עם וללא נוזל קירור
משקל 59 :ק"ג

787 XL
All Road

4
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מסורי סרט מכניים

מסור סרט מכני שתי מהירויות

N32011

הספק1,600W :
 2מהירויות חיתוך 60/80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  1.735מטר ,רוחב  13מ"מ ,עובי  0.9מ"מ
מנגנון מתיחת להב מדויק עם סימון ע"י נורה
משקל 38 :ק"ג

785 XL

מסור סרט מכני מהירות משתנה

N32012

הספק1,200W :
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך 30-80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  1.44מטר ,רוחב  13מ"מ ,עובי
 0.65מ"מ
מנגנון מתיחת להב עם מצמד למתיחה מדויקת
משקל 17 :ק"ג

784 XL

מסור סרט מכני מהירות משתנה

N32013

הספק950W :
וסת מהירות אלקטרוני
מהירות חיתוך 30-80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  1.335מטר ,רוחב  13מ"מ ,עובי  0.65מ"מ
משקל 16 :ק"ג

783 XL

מסור סרט מכני שתי מהירויות

N32014

הספק850W :
 2מהירויות חיתוך 60/80 :מטר/דקה
מידות סרט החיתוך :אורך  1.335מטר ,רוחב  13מ"מ ,עובי  0.65מ"מ
משקל 17 :ק"ג

780 XL
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מלטשות סרט תעשייתיות

מלטשת סרט שולחנית תעשייתית

510

מלטשת סרט לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק( 600W :מנוע תלת פאזי)
מהירות סיבוב 2,800 :סל"ד
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
מהירות סרט הליטוש 16 :מטר/שניה
מידות סרט הליטוש :אורך  1מטר ,רוחב  10ס"מ
מידות אזור הליטוש :רוחב  10ס"מ ,אורך  22ס"מ
כולל בסיס מתכת דגם  338לקיבוע על גבי שולחן
משקל 15 :ק"ג

מלטשת סרט שולחנית תעשייתית

511

6

N32203

מלטשת סרט עומדת זווית משתנה לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
הספק( 1,000W :מנוע תלת פאזי)
מהירות סיבוב 1,400 :סל"ד
מהירות סרט הליטוש 27 :מטר/שניה
מידות סרט הליטוש :אורך  1.5מטר ,רוחב  12ס"מ
מידות אזור הליטוש :רוחב  16ס"מ ,אורך  41ס"מ
כולל שולחן מתכת ייעודי ולוח פיקוד חשמלי
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
אפשרות שינוי זווית של בסיס הליטוש
משקל 52 :ק"ג

מלטשת סרט שולחנית תעשייתית

543B

N32201

מלטשת סרט לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה
הספק550W :
מהירות סיבוב 2,800 :סל"ד
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
מהירות סרט הליטוש 16 :מטר/שניה
מידות סרט הליטוש :אורך  1מטר ,רוחב  10ס"מ
מידות אזור הליטוש :רוחב  10ס"מ ,אורך  22ס"מ
כולל בסיס מתכת דגם  338לקיבוע על גבי שולחן
משקל 15 :ק"ג

מלטשת סרט שולחנית תעשייתית

542B

N32200

N32204

מלטשת סרט עומדת זוית משתנה לשימוש תעשייתי
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
הספק750W :
מהירות סיבוב 1,400 :סל"ד
מהירות סרט הליטוש  27מטר/שניה
מידות סרט הליטוש -אורך  1.5מטר ,רוחב  12ס"מ
מידות אזור הליטוש -רוחב  16ס"מ ,אורך  41ס"מ
כולל שולחן מתכת ייעודי ולוח פיקוד חשמלי
מנגנון החלפת סרט ליטוש מהיר וקל
אפשרות שינוי זווית של בסיס הליטוש
משקל 52 :ק"ג
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משחזות שולחן

משחזת שולחן ״ 8לשימוש תעשייתי

N32210

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק750W :
מהירות סיבוב 2,800 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 200 :מ"מ (")8
מידות האבן :רוחב  25מ"מ ,קוטר ציר  20מ"מ
משקל 18 :ק"ג

242/M

משחזת שולחן ״ 8לשימוש תעשייתי

N32211

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק( 850W :מנוע תלת פאזי)
מהירות סיבוב 2,800 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 200 :מ"מ (")8
מידות האבן :רוחב  25מ"מ ,קוטר ציר  20מ"מ
משקל 18 :ק"ג

243/M

משחזת שולחן ״ 10לשימוש תעשייתי

145/M

N32212

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק( 1,500W :מנוע תלת פאזי)
מהירות סיבוב 1,400 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 250 :מ"מ (")10
מידות האבן :רוחב  35מ"מ ,קוטר ציר  25מ"מ
משקל 35 :ק"ג

סטנד מתכת למשחזות שולחן תעשייתיות ומקצועיות

N32042

סטנד מתכת מאסיבי למגוון משחזות שולחן
מידות -גובה  77ס"מ ,רוחב  37ס"מ ,עומק  37ס"מ
מתאים למשחזות שולחן דגמים:
242/M, 243/M,145/M, 404, 405, 424, 425

303

משחזת שולחן ״ 6מקצועית

N32230

מנוע אידוקציה שקט ורב עוצמה
הספק370W :
מהירות סיבוב 2,800 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 150 :מ"מ (")6
מידות האבן :רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  16מ"מ
משקל 10 :ק"ג

404
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משחזות שולחן
משחזת שולחן ״ 8מקצועית

N32231

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק500W :
מהירות סיבוב 2,800 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 200 :מ"מ (")8
מידות האבן -רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  16מ"מ
משקל 15 :ק"ג

405

משחזת שולחן ״ 6מקצועית משולבת מברשת ״6

424

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק370W :
מהירות סיבוב 2,800 :סל"ד (")6
קוטר אבן ההשחזה 150 :מ"מ
מידות האבן :רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  16מ"מ
מידות מברשת הברזל :קוטר  150מ"מ (")6
רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  16מ"מ,
משקל 12 :ק"ג

משחזת שולחן ״ 8מקצועית משולבת מברשת ״6

425

N32232

N32233

מנוע אינדוקציה שקט ורב עוצמה
הספק500W :
מהירות סיבוב 2,800 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 200 :מ"מ (")8
מידות האבן -רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  16מ"מ
מידות מברשת הברזל -קוטר  150מ"מ (")6
רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  16מ"מ,
משקל 15 :ק"ג

משחזת שולחן ״6

N32234

הספק150W :
מהירות סיבוב 2,950 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 150 :מ"מ (")6
מידות האבן :רוחב  16מ"מ ,קוטר ציר  12.7מ"מ
משקל 6 :ק"ג

24N

משחזת שולחן ״6

הספק400W :
מהירות סיבוב 2,950 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 150 :מ"מ (")6
מידות האבן :רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  12.7מ"מ
משקל 9 :ק"ג

8

31N
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N32235

משחזות שולחן

משחזת שולחן ״8
33N

הספק550W :
מהירות סיבוב 2,950 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 200 :מ"מ (")8
מידות האבן :רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  16מ"מ
משקל 14 :ק"ג

משחזת שולחן ״ 6משולבת מברשת
36N
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N32240

אבן השחזה לבנה לביצוע מגוון עבודות השחזה
מנוע אינדוקציה שקט במיוחד
אבן ההשחזה ממוקמת בתוך מיכל מים
הספק150W :
מהירות סיבוב 120 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 200 :מ"מ (")8
מידות האבן :רוחב  40מ"מ ,קוטר ציר  20מ"מ
משקל 6.5 :ק"ג

משחזת סכינים רטובה למגוון סוגי השחזות

182 plus

N32238

הספק400W :
מהירות סיבוב אבן " 2,950 :6סל"ד
מהירות סיבוב אבן " 140 :8סל"ד (האבן הממוקמת במיכל המים)
אבן השחזה " 200( 8מ"מ) ממוקמת במיכל מים ומיועדת לעבודות
השחזה.
מידות אבן " :8רוחב  40מ"מ ,קוטר ציר  20מ"מ.
מידות אבן " :6רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  12.7מ"מ
משקל 10 :ק"ג

משחזת סכינים רטובה ״8
177

N32239

הספק450W :
מהירות סיבוב 2,950 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 150 :מ"מ (")6
מידות האבן :רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  12.7מ"מ
מידות סרט הליטוש :אורך  680מ"מ ,רוחב  50מ"מ
משקל 9 :ק"ג

משחזת שולחן רטובה להשחזות עם אבני השחזה ״ + 6״8
46N

N32237

הספק450W :
מהירות סיבוב 2,950 :סל"ד
קוטר אבן ההשחזה 150 :מ"מ (")6
מידות האבן :רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  12.7מ"מ
מידות מברשת הברזל :קוטר  150מ"מ (")6
רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  16מ"מ
משקל 9 :ק"ג

משחזת שולחן ״ 6משולבת סרט ליטוש
56N

N32236

N32241

מעולה להשחזת כלי נגרות ,סכינים מספרים וכד'.
מנוע אינדוקציה שקט במיוחד
קוטר אבן ההשחזה 150 :מ"מ (")6
קוטר אבן הממוקמת במיכל המים 180 :מ"מ (")7
מידות אבן " :6רוחב  20מ"מ ,קוטר ציר  16מ"מ
מידות אבן " :7רוחב  30מ"מ קוטר ציר  20מ"מ
מהירות סיבוב אבן " 2,800 :6סל"ד
מהירות סיבוב אבן " 200 :7סל"ד (אבן הממוקמת במיכל המים).
משקל 10 :ק"ג

9

מסורי גרונג משולבים שולחן עליון
מסור פנדל ״ 12משולב שולחן עליון

N32100

מסור פנדל ייחודי המשלב מסור פנדל עם שולחן עליון
קוטר להב 305 :מ"מ (")12
הספק1,800W :
מהירות סיבוב 3,600 :סל"ד
עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון 60 :מ"מ (רק כאשר מגן הלהב מורכב)
קוטר ציר 30 :מ"מ
משקל 28 :ק"ג

1050 3D

מסור גרונג ״ 12משולב שולחן עליון

911 EVO

מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
קוטר להב 305 :מ"מ (")12
הספק1,600W :
מהירות סיבוב 2,850 :סל"ד
עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון 55 :מ"מ
קוטר ציר 30 :מ"מ
פטנט בלעדי – ידית  TPSהמאפשרת  3מצבי ידית (ימין ,שמאל ,ישר)
משקל 22.5 :ק"ג

מסור גרונג ״ 12משולב שולחן עליון

305 PRO

N32102

N32103

מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
קוטר להב 305 :מ"מ (")12
הספק1,300W :
מהירות סיבוב 2,850 :סל"ד
עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון 53 :מ"מ
קוטר ציר 30 :מ"מ
פטנט בלעדי – ידית  TPSהמאפשרת  3מצבי ידית (ימין ,שמאל ,ישר)
משקל 21 :ק"ג

מסור גרונג ״ 10משולב שולחן עליון

N32104

המסור הקל בקטגוריה
קוטר להב 254 :מ"מ (")10
הספק1,550W :
מהירות סיבוב 4,200 :סל"ד
עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון 40 :מ"מ
קוטר ציר 30 :מ"מ
משקל 14.5 :ק"ג

732

מסור גרונג ״ 10משולב שולחן עליון

מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
קוטר להב 254 :מ"מ (")10
הספק1,300W :
מהירות סיבוב 2,850 :סל"ד
עובי ניסור מקסימלי בשולחן עליון 40 :מ"מ
קוטר ציר 30 :מ"מ
משקל 17.5 :ק"ג

733
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N32105

שואבי נסורת לנגרות
שואב נסורת לנגרות  57ליטר

N32120

הספק900W :
נפח אוויר 950 :מטר/קוב בשעה
קוטר פיית שאיבה 10 :ס"מ
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית
מידות :רוחב  72ס"מ ,עומק  40ס"מ ,גובה  1.6מטר
משקל 30 :ק"ג

350 Plus

* מסופק כסט מפורק שיש להרכיב ע"י המשתמש

שואב נסורת לנגרות  170ליטר

N32121

הספק1,500W :
נפח אוויר 2,700 :מטר/קוב שעה
קוטר פיית שאיבה 10 :ס"מ ( 2פיות)
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית
מידות -רוחב  83ס"מ ,עומק  65ס"מ ,גובה  1.95מטר
משקל 45 :ק"ג

351 Plus

* מסופק כסט מפורק שיש להרכיב ע"י המשתמש

שואב נסורת לנגרות  170ליטר

N32122

הספק( 1,500W :מנוע תלת פאזי)
נפח אוויר 2,700 :מטר/קוב שעה
קוטר פיית שאיבה 10 :ס"מ ( 2פיות)
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית
מידות :רוחב  83ס"מ ,עומק  65ס"מ ,גובה  1.95מטר
משקל 45 :ק"ג

352 Plus

* מסופק כסט מפורק שיש להרכיב ע"י המשתמש

שואב נסורת לנגרות  2x170ליטר

N32123

הספק( 2,200W :מנוע תלת פאזי)
נפח אוויר 3,900 :מטר/קוב שעה
קוטר פיית שאיבה 10 :ס"מ ( 3פיות)
מנוע אינדוקציה שקט בעל אורך חיים גבוה במיוחד
מעולה לחיבור למגוון מסורים ומלטשות עץ
כולל גלגלים לניוד בנוחות מירבית
מידות :רוחב  1.15מטר ,עומק  70ס"מ ,גובה  1.95מטר
משקל 53 :ק"ג

355 Plus
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* מסופק כסט מפורק שיש להרכיב ע"י המשתמש
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אביזרים ותוספות

אביזר הגדלת רוחב הניסור עד 30%

N32110

אביזר ייחודי המאפשר הגדלת רוחב הניסור עד  30%בניסור
חומרים דקים
עשוי מאלומיניום קל וחזק.
מתחבר בקלות ובמהירות.
מתאים למסורי גרונג משולבים דגמים911EVO, 305PRO :
שימוש באביזר מקטין את עובי הניסור ל 10-מ"מ

X-pander

מוט תמיכה טלסקופי עם גלגלת

N32106

אביזר משלים למגוון סוגי עבודות
מוט טלסקופי להתאמת הגובה לסוג העבודה הנדרש
טווח גבהים 70 :ס"מ עד  1.15מטר
אורך הגלגלת 53 :ס"מ

301

סטנד טלסקופי מתקפל למסורי גרונגֿ/פנדל

360 MULTY

N32107

סטנד למגוון מסורי גרונג/פנדל ומסורי סרט מכניים
בנוי מאלומיניום חזק ויציב
כולל  2מתאמים לחיבור המסור לסטנד
כולל ידית נשיאה להובלה בנוחות מירבית
אפשרות פתיחה הצידה של הסטנד בכל צד עד  42ס"מ
יכולת נשיאת משקל מקסימלית 120 :ק"ג
 3מצבי גובה מתכווננים 63 :ס"מ  77 /ס"מ  83 /ס"מ
אפשרות לחיבור מסורי סרט מכניים
משקל 20 :ק"ג

סטנד אוניברסלי למסורי סרט מכני

N32040

מעמד מתכת חזק ויציב למגוון מסורי סרט מכניים
מידות :גובה  80ס"מ ,רוחב  54ס"מ ,עומק  46ס"מ
יכולת נשיאת משקל מקסימלית 150 :ק"ג
אפשרות עיגון המעמד לרצפה
מתאים לדגמיםABS105, NG160, NG120XL, 780XL, 782XL, :
783XL, 784XL, 785XL, ABSNG160, ABSNG120

390 Standy

משקל 45 :ק"ג

שולחן מתקפל למסורי סרט מכניים  /גרונג

N32041

שולחן מתכת מתקפל למסורי סרט מכניים /מסורי גרונג
מעולה למגוון סוגי מסורי סרט מכניים ולשימוש כללי
ניתן לקיפול בגמר השימוש
 3מצבי גובה מתכווננים 74 :ס"מ  82 /ס"מ  87 /ס"מ
מתאים לדגמים :לקחת מקטלוג חול עמוד 68
יכולת נשיאת משקל מקסימלית 50 :ק"ג
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