
                               urubelni e electriceȘ ț

2+ ani garan ieț !!!

Firma Chineză Sudong fabrică încă din 1998 urubelni e electrice i accesorii de ș ț ș
cea mai înaltă calitate recunoscute pe plan mondial. Cu acest design cu siguran ă v-a i întâlnitț ț
deja i la alte branduri. În sfăr it aceste produse de calitate premium suntș ș
oferite pe pia a europeană la pre uri competitive. Avantajul deosebit oferitț ț
în calitate de distributor este faptul că putem oferi i produse personalizateș
úmpreunő cu serviceul general aferent acestor urubelni e.ș ț

SD-A...: Model de bază al seriei. Execu ie normală ori ESDț . (0,01Nm-15Nm)

SD-BC...: Versiune cu numărător. Pentru o lizibilitate mai bună afi areaș
valorilor se face direct pe corpul urubelni ei.ș ț  (0,01Nm-5Nm)

SD-BA...: Versiune cu semnalizare a defectului. Datorită unui senzor
inteligent integrat urubelni a semnalizează  faptul că în urubarea decurge normal sau nu.ș ț ș  
[OK/ NG] (0,01Nm-5Nm)

SD-CA...: Versiune realizată pentru robo i deț
în urubare automată oferită împreună cu proiectareaș

i executarea de robo i cu ac ionare în coordonateș ț ț
XYZ. (0,01Nm-5Nm) 

SD-DA...: urubelni ă compatibilă ESD, de înaltă recizie,Ș ț
cu cuplu constant i viteză variabilăș . (0,01-0,1Nm sau 0,15-0,2Nm)

ACCESORII: 

- Balancere
- Adaptoare 90o

- Console, supor iț
- Dispozitive de verificare a cuplului 
- Dozatoare de uruburiș
- Mâner tip „pistol”
- PLC controler 
- Bi i în urubareț ș  (semiluna, fluture, 5mmHEX, 1/4”HEX...

„Construie te i singurș ț ” propria urubrlni ă electricăș ț : Cu ajutorul speciali tilor no tri în doar ș ș
câteva minute putem să vă alegem sau să modelăm versiunea cea mai potrivită cu nevoile 
Dumneavoastră. În urma parcurgerii unui simplu chestionar s epoate na te propria voastră ș

urubelni ă cu un cuplu cuprins în intervalul ș ț 0,01-15Nm iș 150-2500rpm!!!
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