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ORODJA

Mesečna akcija
julij-avgust

1,96 EUR

19,18 EUR / 100 kos

1,89 EUR

0,78 EUR

4,79 EUR

 

Za označbo na težko dostopnih mestih. Svinčnik je primeren za pisanje na skoraj 
vse materiale ali površine. Uporaben za luknje od ø 2 mm, s pokrovom iz umetne 
mase. Dodatno s patentirano, samouravnalno teleskopsko konico za občutno daljšo 
uporabo. Kontakt z vodo omogoča ponovno uporabo. S stalno marker minico. 
Debelina črte je 1 mm.

Dodatni opis: označevalnik izvrtine

Št. artikla Barva EM

101 168 060 črna kos

101 168 061 modra kos

101 168 062 rdeča kos

Označevalni svinčnik Pica 150

 

Označevalno pisalo z okroglo konico. Širina črte je 3 mm. Vodoodporno in primerno za označevanje na vseh gladkih in 
razpokanih površinah. Črnilo se hitro suši in se ga težko odstrani. 

Ne vsebuje ksilena in toluena.

 
Št. artikla Barva EM

101 168 078 črna kos

101 168 079 rdeča kos

101 168 080 bela kos

Označevalno pisalo

 

Štirikotne oblike, belo-sive barve, naravno marmorirana, brez papirnatega ovitka.

Nasvet: prodaja v paketih (50 kosov).
 
Št. artikla ø mm Dolžina mm EM

101 163 712 10 100 kos

Varilna kreda iz loja

Svinčnik odporen na toploto, bele barve, 3,2 mm minca iz umetnega smukca.
 
Št. artikla  EM

101 163 710  kos

Svinčnik za varilce

Ravna, s trdno pritrjeno konico iz trde kovine in 6-kotnim steblom, s Clip sponko.
 
Št. artikla Dolžina mm EM

101 166 822 150 kos

Zarisovalna igla HM
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ORODJA

Mesečna akcija
julij-avgust

169,15 EUR

Preprosta in hitra digitalna meritev s Solaflexom. Z neposrednim 
prenosom izmerjene vrednosti iz digitalnega tračnega metra RX5 v aplikacijo 
Solaflex so meritve takoj vidne in digitalizirane. V aplikaciji so na voljo 
različne možnosti obdelave meritev, kot so različni izrezi ali razmaki 
za reže. Ustvarjene skice lahko nato iz aplikacije neposredno izvozite za 
potrebe izdelave pohištva, v obliki datotek DXF ali PDF. 

Poleg tega Solaflex metoda koordinatnega merjenja omogoča izredno 
natančne meritve. Ta metoda merjenja samodejno zajame kote površin, 
pri čemer ni potrebno več uporabljati kotnih meril ali šablon. S Solaflex 
sistemom so ročne skice stvar preteklosti.

Obseg dobave: digitalni tračni meter RX5, torbica za pas, 360° držalo za 
mobilni telefon, pripomoček za centriranje ZX0, pisalo, polnilni kabel USB-C 
za tračni meter, enoletna licenca za uporabo premijskih funkcij. 

Aplikacijo Solaflex lahko brezplačno prenesete 
iz trgovine Google Play ali App Store.

Izvedba: Li-polimer
Napetost: 3,7 V
Kapaciteta po IEC: 0,7 Ah
Varnostna varianta: IP 54
Kontrolni znak EG: točnost razreda I
Obratovalni čas: 8 neprekinjenih obratovalnih ur pri 20 °C
Mere: 155 x 45 x 85 mm

Št. artikla Dolžina traku m Teža g EM

101 199 328 5 385 kos

Set meril, tračni meter

 


