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SG8-Z2 Irányítható állvány az SG8 pisztolytartóhoz 

Leírás 

  Cikkszám: 02-0803-10089  

 Az SG8-as típusú pneumatikus ionizációs pisztoly rugalmas 
elhelyezésére  

 Stabil, fém asztali tartó   

 Csavarral rögzíthető szinte minden munkaasztalhoz   

 Hattyúnyakának köszönhetően szinte bármilyen helyzetbe 
állítható (a kis sugarú állítást kerüljük)  

 Az ionizátor pisztoly egyszerűen rákapcsolható és csavarral 
rögzíthető  

Az alkatrészek tulajdonságai 

Befogó: 

 

Anyag:   Fém 

Szín:   Fekete bevonatú 

Méretek:    HxSZxM 70 x 45 x 49 mm 

Befogó:   min. 16 mm / max 40 mm 

Hattyúnyak rögzítő menet: külső menet: 5/8“ Φ, 16 mm 

 

Hattyúnyak: 

      Anyag: Fém 

    Szín:  Fekete bevonatú 

   Méretek:  H: 330 mm x Φ 15 mm 

     Menet:  Külső és belső: 5/8“ Φ, 16 mm 

A menet nem szabványos angol Whitworth-menet. Típus: BWS55° 
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Rögzítő anyacsavar: 

Anyag: Fém 

  Szín:  Ezüst 

  Menet:  Belső: 5/8“ Φ, 16 mm 

  Az ionizátorpisztoly hattyúnyakra történő rögzítéséhez. 

 

Tartófej: 

 

 Anyag:  Műanyag 

 Szín:   Fekete 

 Befogó: 33-36 mm 

 Menet: Belső: 5/8“ Φ, 16 mm 

 

Telepítési lépések: 

 
 

Megjegyzés: 

Kerüljük az olajokat és zsírokat! Ha az ilyen anyagok bejutnak a csőbemenetbe, az acélrugó és a sárga-
réz profilon csökken a surlódás. 

Rendelési információk 

 SG8-Z2  02-0803-10089  Irányítható állvány a Systrone SG8 pisztolytartóhoz 
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