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Qëndroni me pjatë fikse dhe nofullën
me pranverë
1693B

Profiles

Product features

●

Riparimi qëndrojë biçikletë me pjatë të caktuar është projektuar për punëtori të shërbimit dhe çdo
përdorim ditë.

●

Pjatë fikse është projektuar ergonomike. Kapaciteti maksimal i ngarkesës është 30kg, e cila mundëson
shërbimin e biçikletë rëndë.

●

I përshtatshëm për tuba me diametër prej min. Ø24 mm dhe max. Ø32 mm.

●

Stand is adjustable by height between 947 and 1570 mm.

●

Pesha e stendës është 36 kg

●

Zë vendin nofulla gome mbulon, pika 1693,11

●

Kodi 623 226 artikull 1693B1 është të qëndrojë me nofulla me pranverë dhe pa pjatë fikse

●

Kodi 623 223 artikull 1693BS është të qëndrojë me pjatë fikse dhe nofullën me arrë rregullueshme

●

Kodi 623 227 artikull 1693BS1 është të qëndrojë me nofulla me arrë rregullueshme dhe pa pjatë fikse

●

Riparimin biçikletë qëndrim 1693B1 dhe 1693BS1 është projektuar për dysheme apo tavan malin.
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* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha
dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.
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To mount the stand
without fixed plate to the
floor or ceiling, use
appropriate screw
anchors and screws (P)
according to the
floor/ceiling material, as
shown on picture.
Screws and screw
anchors are not
included.

Accessories

Repair stand tool tray collar

