AVALANCHE CLAMP

A AVALANCHE é uma pinça de esticar quadros pneumática capaz de ser combinada em espaços de 200 mm até
ao tamanho desejado. A pinça AVALANCHE está desenhada para não ser necessário utilizar qualquer
ferramenta para fazer os ajuste de altura do quadro ou mesmo tamanho do quadro.

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio
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Pinça ergonómica de elevada robustez capaz de
resistir até 60N de tracção

Disponivel 2 circuitos independentes XX e YY com
ajuste individual

Sistema modular de acrescentimo de pinças de 200 mm

Esticador de quadros hibrido disponiveis

Tensiometros de medição de tensão na tela
disponivéis

Possibilidade de ajuste ao tamanho do quadro sem
recorrer a qualquer ferramenta

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Pinça com ajuste de pressão individual;
Ajuste de pressão com 2 circuitos independentes XX e YY;
Construção em da estrutura em aço inox;
Ajuste de altura do quadro feito sem recorrer a qualquer ferramenta;
Mesa com pés como opção;
Tampo em madeira lacada como opção;
Possibilidade de ajuste ao tamanho do quadro sem recorrer a qualquer ferramenta;
Incrementos de tamanho de 200 mm disponíveis;
AVALANCHE CLAMP

Uni

AVA - 200

Dimensão de esticamento
Máximo comprimento de esticamento da malha
Altura perfil de alumínio do quadro
Tensão máxima de esticamento
Comprimento exterior
Largura exterior
Altura exterior

Cm
mm
Cm
N
Cm
Cm
Cm

200
80
20 to 55
60
660
230
150
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