Product data have been exported from - SATEC
Export date: Tue Aug 20 13:38:03 2019 / +0000 GMT

Szczotki ochronne i podpierające

Strona www: https://bhpsatec.pl/produkt/szczotki-ochronne-i-podpierajace/

Opis
✔ Łatwy i szybki montaż
✔ Punktowe podparcie zapobiega uszkodzeniom
✔ Powierzchnie podkładowe pod wrażliwe elementy

Product Description

Szczotki ochronne i podpierające
Delikatne rozwiązanie do unieruchamiania i ochrony wrażliwych powierzchni.

] Szczotki ochronne - niezwykle elastyczne włókna szczotek zapewniają ścisłe dopasowanie do gabarytów przewożonego towaru: uniemożliwiają
samoczynne przemieszczanie, amortyzują, podpierają i chronią szczególnie delikatne powierzchnie w sposób, którego nie zagwarantuje żaden inny
sposób transportu. Miękkie włókna dostosowują się do przewożonego towaru, są całkowicie delikatne dla wrażliwych przedmiotów, jednocześnie
gwarantując bardzo dobrą stabilność.

Zalety szczotek ochronnych:
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Niewielki koszt montażu oraz łatwa wymiana

Bezpieczny i nieinwazyjny sposób transportu

Znacznie zmniejszone tarcie

Zapobieganie zadrapań, zmatowień oraz wyślizganiu powierzchni

Zredukowany poziom hałasu

Części nie stykają się

Ciała obce opadają pomiędzy włókna

Ochrona delikatnych powłok
Zadrapania, obicia, uszkodzenia powłok, zmatowienia, wyślizgane miejsca, a także obecność resztek opakowań powodują w produkcji
przemysłowej niepotrzebne, duże koszty. W przemyśle armaturowym, szklanym lub meblowym elastyczne i wszechstronne włókna szczotek
ochronnych niezawodnie przyczyniają się do optymalizacji kosztów i redukcji odpadów.

Szczotki ochronne do mocowania na rury
Transport bez zadrapań, unieruchamianie, stabilizowanie i podkładanie.
Szczotki podpierające, do mocowania na standardowych systemach wózków czy zespołów transportowych, regałach, stanowiskach pracy itp. o
profilu okrągłym, średnicy 28mm. Szczotki zapewniają optymalną ochronę powierzchni detalu, chroniąc ją przed zadrapaniami, zarysowaniami czy
innymi uszkodzeniami. Wpływają pozytywnie na obniżenie kosztów produkcji i redukują ilość niskiej jakości produktów.

Sprawdź inne szczotki techniczne z naszej oferty lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.
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