
Valamennyi megadott ár nem  
kötelező érvényű árként értendő.

Az összes euróban feltüntetett darabár a törvényi ÁFA
nélkül értendő (amennyiben nincs más megadva).
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Kivitel: Minőségi, modern készülék 100 % bekapcsolási időtartammal és 
egyedülálló rendszerrel, amely alkalmazkodik a munkadarab mérete, ill. térfogata 
által meghatározott mező-intenzitáshoz, amivel csekély standby fogyasztást és 
nagyfokú demagnetizálási minőséget ér el. A demagnetizáló készülék szalag 
alatti vagy feletti eszközként is használható. A munkadarabokat kézzel vagy 
szállítószalaggal húzzák el a póluslemezek felett. Ömlesztett alkatrészek nem 
mágnesezhető tartályban gyűjthetők és húzhatók el a pólusfelületek felett.

Pólusfelület  
mm 

 Méret
mm 

 Teljesítmény
W 

 Súly
kg 

3425 Gyártói 
kód€ 

250 x 180 86 350 11  471,50   …0001
281 x 266 86 350 14  616,00   …0004

   (350)

Asztali demagnetizáló készülék m

Alkalmazás: Nagy alkatrészek vagy munkadarabok demagnetizálásához, 
amelyek valamilyen okból nem vihetők oda a készülékhez, pl. présöntvény 
formák, stancoló szerszámok, felépített satuk, befogott alkatrészek stb.

Pólusfelület  
mm 

 Méret
mm 

 Teljesítmény
VA 

 ED
perc 

 Súly
kg 

3425 Gyártói 
kód€ 

120 x 100 180 1300 10 4  410,00   …0007
    (350)

Kézi demagnetizáló készülék m

Kivitel: Krómozott, flexibilis tengely belső acélorsóval és komfortos műanyag fogantyúval. 

Alkalmazás: Acélforgácsok, csavarok és egyéb alkatrészek eltávolításához.

Mágnes-  
mm 

 Teljes ∅
mm 

 Teljes hossz
mm 

 Tapadóerő
N 

3972 Gyártói 
kód€ 

12 20 460 10  14,80   …0012
15 30 520 18  19,40   …0015

   (610)

Mágneses kiemelő  

Kivitel: Króm-vanádium acél, flexibilis szárral és ergonomikus műanyag markolattal.

Mágnes-  
mm 

 Teljes hossz
mm 

 Tapadóerő
N 

6523 Gyártói 
kód€ 

 8 475 11  36,10   …0009
15 545 44,1  40,30   …0018

  (529)

Mágneses kiemelő rugalmas tengellyel  

Kivitel: Minőségi, lapos kialakítású műanyag sapka.

Szín   

3461 3461 Gyártói 
kód∅ 20 mm ∅ 30 mm

€ € 
fekete  1,10   –    …0001
fekete –     1,56   …0022

kék  1,10   –    …0004
kék –     1,56   …0025
zöld  1,10   –    …0007
zöld –     1,56   …0028

narancs  1,10   –    …0010
narancs –     1,56   …0031

piros  1,10   –    …0013
piros –     1,56   …0034
fehér  1,10   –    …0016
fehér –     1,56   …0037
sárga  1,10   –    …0019
sárga –     1,56   …0040

(356) (356)

Táblamágnes m

   

  

   

  

Mágneses befogóeszközök
3.
9


