Ustensile CLIMAVER®

Ustensile CLIMAVER®

Ustensile CLIMAVER® pentru metoda Tronsonului Drept

CLIMAVER® MM & MTR

• Trusă de scule cu 5 dispozitive de
tăiere pentru realizarea canalelor
drepte şi a pieselor speciale
(cot, reducţie etc)
Utilizare
CLIMAVER® MM (negru)
• Dispozitivele MM sunt folosite
pentru realizarea tăieturilor de
tip "nut şi feder" în vederea
realizării canalelor drepte.
• Proiectate să lucreze cu
Rigla echer CLIMAVER®
CLIMAVER® MTR (verde)
• Dispozitivele MTR permit
tăierea la 22.5° respectiv 90°
pentru realizarea pieselor
speciale: reducţie, cot etc

CLIMAVER® MM

• Trusă de scule cu 3 dispozitive
de tăiere pentru realizarea
canalelor drepte
Utilizare
CLIMAVER® MM (negru)
• Dispozitivele MM sunt folosite
pentru realizarea tăieturilor
de tip "nut şi feder" în
vederea realizării canalelor drepte
• Proiectate să lucreze cu Rigla
echer CLIMAVER®

CLIMAVER® APTA

• Trusă de scule cu 4 dispozitive
de tăiere pentru realizarea
canalelor CLIMAVER®APTA
pentru exterior de 40 mm. Permite
realizarea tronsoanelor drepte şi
a pieselor speciale (reducţii, coturi)
• Adaptabilă pentru grosimi de
25 mm şi 50 mm

Cutie lame rezervă
pentru scule CLIMAVER®

Spatulă CLIMAVER®

• Spatule semiflexibile pentru
fixarea benzilor CLIMAVER®
de aluminiu în vederea realizării
• Cutie cu lame de rezervă pentru
etanşeizărilor
trusa de scule CLIMAVER®MM & MTR.
Fiecare cutie conţine 20 de lame de Ambalaj
rezervă pentru cele 5 dispozitive
• Cutie cu
de tăiere
18 spatule
Ambalaj
CLIMAVER®
• Ambalaj din carton cu 20 cutii din
plastic conţinând fiecare 20 lame
rezervă

Riglă echer
CLIMAVER®
• Riglă echer din aluminiu cu unghiuri
predefinite 90°, 22.5° şi 45°
pentru realizarea tăieturilor

Ustensile CLIMAVER®

Capse CLIMAVER®

• Capse CLIMAVER® 14 mm
• Capsarea îmbinărilor şi a
suprapunerilor la conductele
CLIMAVER®
Ambalaj
• Cutie cu
5000 capse

Cuţit CLIMAVER®

• Cuţit prevăzut cu 2 tipuri de
tăiş pentru realizarea tăieturii
auxiliare
Ambalaj
• Ambalaj cu
15 cuţite în
teacă
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Ambalaj
• Ambalată în tub de carton cu mâner

Capsator CLIMAVER®

• Capsator Climaver pentru
realizarea conductelor Climaver
Ambalaj
• Cutie de carton

