
Ø epu
Ø Zapfen
Ø of shank

Délka
Lange
Length

Celková délka
Gesamtlänge
Total length

Hmotnost
Gewicht
Weight

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm) (mm) (mm) (g)
6 6,0 7 1,4 M 01 400
8 8,5 9,5 2,4 M 01 401

10 10,5 11,5 5,0 M 01 402
12 12,5 13,5 7,0 M 01 403

Mazací zátky se závitem
Kugelöler mit Gewinde
Bowl Oilers with Thread
Skupina D SN 23 1476 (informativní)

Závit
Gewinde
Thread

Délka závitu
Gewindelänge
Thread length

Celková délka
Gesamtlänge
Total length

Šestihran
Sechskant
Hexagon

Hmotnost
Gewicht
Weight

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm) (mm) (mm) (g)

M5 x 0,8 2.5 10.0 7 1.8 M 01 410

M6 x 1 4.0 12.5 8 2.4 M 01 412

M8 x 1 5.0 18.0 11 6.0 M 01 414

M10x1 6.0 20.0 12 9.0 M 01 416

Mazací zátky k zalisování
Kugelöler zum Einschlagen
Bowl Oilers, drive fit
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Skupina Da SN 23 1475  (informativní)

Mazací nástavce
Schmieransatz
Extension

Závit
Gewinde
Thread

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

M6 kuž./M6 M 017 001

M8x1 kuž./M6 M 017 013

radek
Razítko
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