Importeur met kennis en sterke merken
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JMV schroef ZB 4,8x32 Zelfborende schroef Cilinderkop ‐ Philips 4,8x32 9444832
Bestelnummer:

9444832

Productcode:

444832

EAN code:

8712978996149

Productgroep:

Zelfborende schroef

Omschrijving:

Zelfborende schroef 4.8x32, met cilinderkop ‐ Philips.

Merk:

JMV

Serie:

Cilinderkop ‐ Philips

Type:

4,8x32

Kortingsgroep:

JM

Voordelen en kenmerken
Professionele kwaliteit
Cillinderkop / Bolkop
Gehard metaal, verzinkt
PZ‐2 kop
Voorzien van smeerfilm
Schroeven
Spaanplaatschroeven, gipsplaatschroeven, plaatschroeven, metaalschroeven, zelfborende schroeven en
houtdraadbouten, bij JMV bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit. Want ook al lijken de verschillen klein –
de professionele installateur wil een kwaliteitsproduct dat goed en snel te monteren is, zonder risico op breuk
of onnodige beschadigingen. Installaties boven het hoofd monteren is vaak al lastig genoeg!
JMV voert voor spaanplaatschroeven en gipsplaatschroeven al jaren het sterke QZ label. De producten van dit
label onderscheiden zich door een sterke kop, een snelle draad/spoel en zijn geschikt voor krachtige
accuschroevendraaiers.
Bouten en moeren
Installateurs en industriële gebruikers kunnen bij JMV terecht voor een breed programma aan DIN
bevestigingsmaterialen die aan internationale specificaties voldoen. De kraagbout en moer worden veel
gebruikt. Door deze combinatie toe te passen, verkrijgt de installateur een betrouwbare en snelle verbinding.
De getande kraag onder de kop maakt een extra borgring overbodig. Bij veel installaties en constructies is dit
een effectieve oplossing. Ook JMV sluitringen zijn in vrijwel alle gangbare maten verkrijgbaar.
Materiaal

Staal

Oppervlaktebescherming

Elektrolytisch verzinkt

Draaddiameter (ST..)

4.8

Lengte (mm)

32

Kopvorm

Cilinder

Aandraaivoorziening

Phillips

JMV
JMV is producent van een breed pakket metalen en kunststof bevestigingsmaterialen voor de installatietechniek. Voor
bevestiging van elektrobuis, draad of kabel maar ook voor bevestiging aan staalconstructies biedt JMV een uitgebreid
assortiment. Alle JMV producten zijn eenvoudig te installeren.
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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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