NIEUW

Inslagbeugel in emmers,
een waterdichte combinatie!

Inslagbeugel in emmers, een waterdichte combinatie!
Het is regelmatig nat en windering op de (tunnel)bouw. De “natte periodes” laten zich zo nu en dan
flink gelden en dat heeft invloed op verpakkingen. JMV snapt ergernissen van uit elkaar vallende of
scheurende kartonnen doosjes en komt nu met de plastic emmerverpakking.

*Tip: Tw
bevestig

JMV

Extra lange griplijn

Minder slagkracht - Maximale grip

16 mm
20 mm

Positioneringspunten

2 mm

boorgat Ø 6 mm

*Tip: Twee leidingen tegelijk in één boorgat
bevestigingen door gespiegelde plaatsing!

Weerbestendige JMV-emmer

JMV

JMV

Extra lange griplijn

Minder slagkracht - Maximale grip

16 mm
20 mm

Positioneringspunten

De JMV emmer is uitstekend bestand tegen regen en wind, gaat langere tijd mee en is dus ook nog
eens herbruikbaar! Door de transparante deksel is de emmer niet alleen goed hersluitbaar maar blijft
ook de inhoud zichtbaar. Eén emmer biedt ruimte aan 1000 inslagbeugels.
boorgat Ø 6 mm

Inslagbeugel
Met de verbeterde inslagbeugel heeft u minder slagkracht nodig om de leidingen op ruwe beton-,
kanaal- of breedplaatvloeren te bevestigen: Ø 6 mm boren - inslaan - vast. Dat werkt gemakkelijker én
sneller: tijdsbesparing dus!
De JMV inslagbeugel is gemaakt van 2.0 mm plaatstaal en gemakkelijk te monteren met een SDS6
boor (separaat te bestellen). De JMV inslagbeugel voldoet aan de RoHS richtlijn (EU directive 2002/95/
EF) en de REACH (EC1907/2006) richtlijn.
Artikelnr.

Type

D Ø (mm)

D Ø (“)

Uitvoering

Verpakking

Ds

Ods

9100902

IB1620

16 - 20

5/8 - 3/4

staal, blank

Emmer,
transparant deksel

500

9100900

IV1620

16 - 20

5/8 - 3/4

staal, blank

Doos

500

2000

9100901

IV1620

16 - 20

5/8 - 3/4

staal, verzinkt

Doos

500

2000

Meer over JMV
JMV levert een compleet pakket materialen voor bevestiging en aarding voor de elektrotechnische
groothandel, bouwbedrijven en specialistische industrie.
Kijk voor meer informatie op www.jmv.nl of bel +31 (0)38 - 4698 200

2 mm

