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PIHER - TCP KLEM VOOR LASTAFEL | SET 22MM

€288,06 €268,00 (excl. BTW)
Deze samengestelde set van PIHER bevat drie klemmen voor lastafels, een 90° steun, accessoire voor het
klemmen van buizen en een GRATIS lasmagneet.
De set is voor gebruik op tafels met gaten van 16mm of 22mm door gebruik van de meegeleverde
spanbussen.
Ontworpen met veelzijdigheid om elke klembehoefte op te lossen op een lastafel. Aanpasbaar aan elke
standaard diameter. Ze zijn voorzien van een ergonomische PIHER handgreep met 3D-gewrichtspositie.
Binnenin zit een piston systeem met beschermde dubbele ﬁjne schroefdraad. Horizontaal en verticaal
klemmen met een kracht tot 350 kg. Aanpasbaar tot 360°. Onderaan is er een mobiele stop waardoor de
as volledig onder de tafel kan worden verborgen. Het drukoppervlak heeft een montage gat van M6 voor
het monteren van accessoires.
SKU: PIH-TCPSET22
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Deze samengestelde set van PIHER bevat drie klemmen voor lastafels, een 90° steun, accessoire voor het
klemmen van buizen en een GRATIS lasmagneet.
De set is voor gebruik op tafels met gaten van 16mm of 22mm door gebruik van de meegeleverde spanbussen.
Ontworpen met veelzijdigheid om elke klembehoefte op te lossen op een lastafel. Aanpasbaar aan elke
standaard diameter. Ze zijn voorzien van een ergonomische PIHER handgreep met 3D-gewrichtspositie.
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Binnenin zit een piston systeem met beschermde dubbele ﬁjne schroefdraad. Horizontaal en verticaal klemmen
met een kracht tot 350 kg. Aanpasbaar tot 360°. Onderaan is er een mobiele stop waardoor de as volledig
onder de tafel kan worden verborgen. Het drukoppervlak heeft een montage gat van M6 voor het monteren van
accessoires.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
Klem voor lastafel
PIHER piston systeem binnenin
Horizontaal en verticaal klemmen
Aanpasbaar aan elke hoek
Verzinkte bar en gewrichten gemaakt uit carbonstaal
Ergonomische handgreep, wisselbaar en inklapbaar. Gemaakt uit PA met glasvezel
Piston drukoppervlak met M6 voor monteren van accessoires
SET
Drie TCP klemmen voor lastafels
Één 90° steun voor het horizontaal klemmen
Één accessoire voor buizen
Nodige adapters 16mm – 22mm
GRATIS lasmagneet

STANDAARD UITRUSTING
MERK

Piher
Opgericht als een familiebedrijf in 1957, is de ruggengraat van Piher sindsdien het ontwerp en de fabricage van
klemgereedschap. Onze producten zijn van hoge kwaliteit en bestemd voor de strenge professionele sector die
zowel betrouwbaarheid als duurzaamheid vereist. Onze brede ervaring en voortdurende verbetering van
materialen en productie maken onze producten een zekere keuze voor veeleisende taken. Kiezen voor PIHER
is uw zekerheid voor gegarandeerde topkwaliteit.
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