
Mazací hlavice kulové s vnit ním závitem

7/28

Skupina H1  Tvar hlavy dle DIN 71 412  - A

Závit
Gewinde
Thread

Hlava Ø
Kopf Ø
Head Ø

Délka závitu
Gewindelänge
Thread length

Celková délka
Gesamtlänge
Total length

Šestihran
Sechskant
Hexagon

Hmotnost
Gewicht
Weight

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm) (mm)  (l) (mm)  (L) (mm) (g)

M5 6,5 4,0 16,5 9 4 KO 100 901

M6 6,5 4,0 16,5 9 4 KO 100 903

M8 6,5 6,0 19 10 7,2 —-

M8 x 1 6,5 4,0 16,5 910 6,3 —-

M10 6,5 6,0 19 12 9,2 —-

M10 x 1 6,5 4,0 16,5 12 8,3 KO 100 909

Mazací hlavice ploché s vnit ním závitem

el použití je obdobný jako u klasických hlavic, ale p edevším v oblasti
injektážní techniky

Závit
Gewinde
Thread

Hlava Ø
Kopf Ø
Head Ø

Délka závitu
Gewindelänge
Thread length

Celková délka
Gesamtlänge
Total length

Šestihran
Sechskant
Hexagon

Hmotnost
Gewicht
Weight

Typ .
Best. – Nr.
Type No.

(mm) (mm)  (l) (mm)  (L) (mm) (g)

M6 16 6 23 14 26 KO 100 552

M8 16 6 23 14 26 KO 100 894

M8 x 1 16 6 23 14 26 KO 100 896

M10 16 6 23 14 25,5 —-

M10 x 1 16 6 23 14 25,5 KO 100 962

Skupina T 1B  Tvar hlavy dle SN 23 1473

el použití je obdobný jako u klasických hlavic, ale p edevším v oblasti
injektážní techniky

zakázková výroba
auftragsproduktion
job-order manufacture

zakázková výroba
auftragsproduktion
job-order manufacture

radek
Razítko
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