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Závit M
Gewinde M
Thread M

Vn jší pr r
Hmotnost
Gewicht
Weight

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm) (g)

M 36 x 1.5 42 64.2 KO 100 761

Otvor  klí e

32

Závit M
Gewinde M
Thread M

Výška ukazatele
Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm)
G 3/8“ 80 Z 06 524
G 3/8“ 120 Z 06 525
G 1/2“ 220 Z 06 527
G 1/4“ 55 Z 06 530

M 16 x 1,5 80 Z 06 534
M 16 x 1,5 120 Z 06 535
M 20 x 1,5 220 Z 06 537

Olejoznak úhlový s ochrannou trubkou

Olejoznak úhlový bez ochranné trubky

Závit M
Gewinde M
Thread M

Výška ukazatele
    Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm)

G 1/8“ 40 Z 06 601
G 1/4“ 70 Z 06 603

M 10 x 1 40 Z 06 611
M 12 x 1,5 40 Z 06 613

Jsou vyráb ny podle PN 23 1480. Je možno vyráb t také z mosazi a hliníku.

Sie sind nach Betriebsnorm PN 23 1480 hergestellt. Lieferbar auch aus Messing und Alu

They are produced by the work standard PN 23 1480. It is possible to produce also from-
brass and aluminium.

zakázková výroba
auftragsproduktion
job-order manufacture

radek
Razítko
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