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Wyszukiwarka:

Śruba trapezowa 12x3

Szukana Fraza...

Lubię to!

Podstawowe

0

Zapytaj

Symbol:

-

Kategoria:

MECHANIKA

Zgłoś błąd

Koszty wysyłki

Tematy na forum cnc.info.pl

Śruby trapezowe

układ chłodzenia narzędzi Mazak

Czas
realizacji:

Łożyska, rolki, akcesoria Tuleje
ślizgowe

Poleć

GTR12X3P-1000

24 godziny

Biesse rover 13
Literatura do pracy inżynierskiej

Łożyska liniowe i osprzęt

Jak wykonac dany element?
frezarka???

Prowadnice liniowe
Śruby trapezowe
Śruby kulowe, akcesoria

Polecane produkty

Przekaźnik R2-2012-23-5024 24VAC 2
styki ...

- Śruby i nakrętki trapezowe

23,00 zł brutto
18,70 zł netto

Śruby trapezowe
Śuby trapezowe nierdzewne

za 1000mm

Nakrętki brązowe okręgłe
Nakrętki brązowe z kołnierzem
Nakrętki stalowe okrągłe
Nakrętki stalowe sześciokątne

Cena:

13,11 zł z VAT

Nakrętki trapezowe IGUS - iglidur
Nakrętki trapezowe okrągłe poliamid samosmarowny

Ostatnio przeglądałeś

Śruba trapezowa 12x3 - 1000 mm

+ Śruby kulowe
+ Obudowy nakrętek kulowych
+ Bloki łożyskujące
+ Mocowanie silnika
+ Łożyska ZKLF - INA - do
wysokich obciążeń

Listwy i koła zębate
Pasy zębate
Koła zębate, akcesoria
Pasy klinowe
Koła pasowe
Uszczelnienia techniczne
Napęd łańcuchowy
Koła stożkowe
Sprzęgła

PROMOCJE

Dane techniczne

Klej 401 20g

wymiar:
d x P: Tr. 12 x 3
średnica fi d2:
mm: 10.191

Stara cena:
60,29 zł z VAT

mm: 10.415
rdzeń fi d3:
mm: 7.84

Teraz tylko

45,00 zł z VAT

Popularne produkty

Oring 4X1.5 NBR70.DICHTOMATIK

dokładność:
um/300mm: 300
prostoliniowość:

Wielowypusty - wielokliny
Osłony mieszkowe harmonijkowe (ekonomiczne)
Ślimacznice i ślimaki
Stoły i moduły liniowe

mm/300mm: 0.5

Cena:

0,12 zł z VAT

Typ gwintu: prawozwojny
Długość: 1000 mm

Produkt 3 z 41 w kategorii Śruby trapezowe

Tuleje mocująco - zaciskowe
Przeguby
Dźwigniki śrubowe
Stopy wahliwe - nogi nastawne
Pokrętła zaciskowe
Pokrętła sterujące
Dźwignie zaciskowe
Dźwignie przełączające
Zamki
Trzpienie ustalające
Sprężyny
Koła ręczne i korby
Wibroizolatory
Gałki i rękojeści
Pierścienie osadcze
Kule transportowe
Dociskacze, Napinacze,
Zapięcia
System mocowania czujników
Zestawy kołowe
Uchwyty
Zawiasy
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Wkręty
Pręty gwintowane
Pierścienie segera
Płytki osadcze sprężynujące
Wpusty
Smarowniczki
Piasty
Zawleczki
Blokada napędu
Zaślepki do profili
Wskaźniki
Tuleje pozycjonujące
Korki
Przekładnie ślimakowe TM
Wariatory

+ AUTOMATYKA
+ STEROWANIE MASZYN CNC
+ SILNIKI ELEKTRYCZNE
+ PNEUMATYKA
+ PRZEKŁADNIE PLANETARNE
+ PROWADNIKI PRZEWODÓW
+ ELEKTROWRZECIONA
+ CHEMIA PRZEMYSŁOWA
+ NARZĘDZIA
+ BHP
+ KSIĄŻKI TECHNICZNE
+ PROFILE ALUMINIOWE
+ TWORZYWA SZTUCZNE
+ WĘŻE TECHNICZNE
Doradztwo techniczne
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