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Schnabl SC19 ROOD Kabelbuisklem Euro‐Clip Schietbevestiging 230290
Bestelnummer:

230290

Productcode:

31405

EAN code:

9008439314058

Productgroep:

Kabelbuisklem

Omschrijving:

Kunststof buisklem schietbevestiging, hal.vrij,
3/4"/18,5‐19,5mm rood

Merk:

Schnabl

Serie:

Euro‐Clip

Type:

Schietbevestiging

Kortingsgroep:

SN

De Schiet‐Clip (SC) is de schietbare versie van de Euro‐Clip (EC), het universele zadel van fabrikant Schnabl
waarmee je razendsnel elektrabuis kunt vastzetten. Deze Schiet‐Clip kan met een schiethamer direct op de
ondergrond geschoten worden. Een snelle, stofvrije en kostenbesparende manier van bevestigen.
Schnabl systeem
Het ontwerp van de Schiet‐Clip past naadloos in het Schnabl Euro‐Clip systeem waardoor de Euro‐Clips
moeiteloos aan weerszijden van de Schiet‐Clip geschoven kunnen worden. Alle maten Euro‐Clips, 16 tot 50
mm ( 5/8”tot 2”), kunnen aan beide zijden gekoppeld worden. Zo realiseer je eenvoudig en snel een stofvrije
installatie.
Design
Het design van de Schiet‐Clip (SC) is zo ontworpen dat deze zich vastklemt op de nagelgeleiders van de meeste
in de markt voorkomende schiethamers. De Schiet‐Clip is op vrijwel alle soorten ondergronden te schieten,
variërend van beton tot staal.
Voordelen:
Aan beide zijden van de Schiet‐Clip kunnen alle maten Euro‐Clips (EC) gekoppeld worden
Geschikt voor alle gangbare elektrische en pneumatische schiethamers
Maakt onderdeel uit van het beproefde Schnabl systeem
Zadel klemt zich vast aan de nagelgeleider voor een gemakkelijke verwerking
Standaard verkrijgbaar in de kleuren lichtgrijs en rood en buismaat 19 (M19). Andere kleuren op
aanvraag leverbaar
Geschikt voor montage op beton, kalkzandsteen, metselwerk en staal
Stofvrije installatie
UV‐bestendig
Halogeen‐ en siliconenvrij
Geschikt voor buisdiameter (mm)

19 ‐ 20

Gesloten

Nee

Materiaal

Kunststof

Rijgbaar

Ja

Max. aantal buizen

1

Schnabl
Schnabl, specialist in slim bevestigen, heeft een compleet assortiment aan tijdsbesparende en eenvoudig te monteren
bevestigingsmaterialen.
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Hemmink B.V. is een moderne en professionele importeur van producten op het gebied van elektrotechniek, industrie, verlichting en HFC.
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Schnabl SC19 ROOD Kabelbuisklem Euro‐Clip Schietbevestiging 230290
Bevestigingswijze

Overig

Kleur

Overig
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