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RVS A2 AISI 304

TORX PANEL ALU TB 12 / 
IN A2

d x l CP op Alu max K aandrijving VE code
4,8 x 25 1,5 tot 5 16 TX 20 100 33121

K

 �zelfborende schroef met ronde bolkop Ø 12 mm
 �CP op Alu: boorcapaciteit in aluminium: ≤ 2,5 mm

ACCUBIRD

ampère / uur VE code
1,3 Ah 1 273450

 �blindklinkgereedschap op batterij - 14,4 - 1,3 Ah li-ion
 �metalen koffer bevat: 1 blindklinkgereedschap accubird + 1 batterij 1,3 Ah li-ion + 1 snellader + 1 demonteer-
sleutel + 4 neusstukken met blindklinknagel  + 1 opvangbeker
 �pluspunten: excellente ergonomie, snelle installatie, vrijheid, comfortabel, praktisch, hoge betrouwbaarheid
 �grote levensduur van de batterij: tussen 400 & 700 blindklinknagels Ø 4,8 mm met 1 lader (waarden 
indicatief)
 �voor alle blindklinknagels tot Ø 5 mm

RVS A2 AISI 304

DRILLNOX STAR PI TB / IN A2

d x l CP max K d
k

aandrijving Ø vulca ring VE code
5,5 x 28 1,5 tot 3,5 8 12 Star 25 10 100 372535

Kop

Ø 12

K

 �zelfborende sierschroef met bolle kop met “star”-inslag, gemonteerd met vulca ring RVS/EPDM-ring Ø 10 mm
 �kop en draad in RVS, boorpunt en begindraad in gehard staal
 �gelakte kop en ring - piloot boorpunt
 �bi-metaal schroef
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