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MT 3005 Vrid- och böjprovningsmaskin

MT 3005 Vrid- och böjprovningsmaskin

Utan stöd i båda ändar

En ände är fast,
den andra utan stöd

En ände är fast

Med stöd i båda ändarna

Vridning

Vridningsschema

Böjning
Du använder böjprov för att bestämma elasticiteten av
olika material. Du kan även använda dem för att visa
till exempel relationen mellan belastning, tröghetsmoment, spännvidd, elasticitet och böjning.
Stavarna för böjning är av olika dimensioner, så att du
kan avgöra förhållandet mellan tröghetsmoment och
dimension av ett material.

MT 3005 är en kombinerad vrid- och böjprovningsmaskin. Den kan användas både i laborationer och
teoretiska beräkningar. Kompakt storlek och låg vikt
gör den lätt att flytta mellan olika klassrum och lokaler.
Vridning
I samband med vridningsförsök kan du bestämma och
jämföra skjuvmodulen (glidmodulen) för olika material
och visa förhållandet i formförändringslagen.
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Utrustning

Exempel på experiment

- Vrid- och böjprovningsmaskin
- Två belastningsanordningar (0,25 kg)
- Två enkilosvikter
- Fyra halvkilosvikter
- En mätklocka
- Sju stålprovstycken med rektangulärt tvärsnitt
- En träprovstycke med rektangulär tvärsektion
- Tre provstycken, diameter 8 mm, av resp. stål,
aluminium och mässing
- Två ändstycken för fast montering
- Laborationshandbok

- Undersök sambandet mellan belastning, spännvidd,
dimensioner och böjning av en balk.
- Fastställa koefficienten för elasticitet för stål, mässing, aluminium och trä.
- Undersöka förhållandet mellan vridmoment, inspänningslängd och vridningsvinkeln av en axel.
- Bestämma skjuvningen av stål, mässing och aluminium.
- Undersöka skillnaden när en ände av provstycket är
fast, båda är fasta och slutligen ingen ände är fast.

Tekniska
Technicaldata
data

Dimensioner		
Vikt			

Max avstånd
stöd
distancemellan
between
supports600
600mm
mm
Noggrannhet
för vridning
0.01
Accuracy
of bending		
0.01mm
mm
Noggrannhet
för böjning
0.01
Accuracy
of twisting		
0.01mm
mm(grader)
(degrees)

790x225x345 mm
13 kg

MT 3004-E Trådtöjningsmätbrygga med
PC-interface

MT 3004-E ansluten till MT 3005

MT 3004-E Trådtöjningsmätbrygga

Utrustningen omfattar
- Trådtöjningsmätbrygga
- 2 provstavar med töjningsgivare (2 olika stål)
- Anslutningskablar och kontakter (4 mm)
- Handbok
- Programvara

MT 3004-E är en mätbrygga för studier av nedböjning
och belastningsvariationer, lämplig för användning i
kombination med Vrid- och böjprovningsmaskin MT
3005 och provstavar av stål och aluminium. De två
ingående provstavarna är försedda med två trådtöjningsgivare (120 W) vardera, anslutningskablar och
kontakter. Givarna skyddas mot fuktinträngning och
mot mekaniska skador.
Mätbryggan styrs av en mikroprocessor. Töjningen
per längdenhet (mikrostrain) avläses direkt på instrumentet. Instrumentet har en mycket hög noggrannhet
och kan användas tillsammans med alla töjningsmätare som har en K-faktor på 1,50 till 2,50.
Utrustningen är försedd med gränssnitt för anslutning
till PC och nödvändig programvara ingår i leveransen.
Programvaran kan spara uppmätta data, visa grafiska
presentationer och beräkningar.

Tekniska data
Automatisk nollställning
Justerbar töjfaktor ( 1.5 < K > 2.5 )
Omfång
+/- 2000 mikrostrain
Linjäritet
0.2 %
Noggrannhet
1%
Strömförsörjning 230 V 50/60 Hz (MT 3004-E)
Dimensioner
250 x 150 x 300 mm
Vikt
2 Kg
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MT 3017 Drag- och Brinell-provningsmaskin
MT 3017 är en hydraulisk dragprovningsmaskin med
en manövercylinder av skruvtyp, som ger en linjär och
steglös belastning.
Cylindern drivs av en vevaxel utformad så att endast lätt
handkraft behövs för att erhålla maximal belastning.
Den pedagogiska utformningen av maskinen gör att
eleven enkelt kan följa vad som händer genom hela
processen.
Utprovad storlek och robust konstruktion gör MT 3017
till en mycket tillförlitlig och säker maskin.
Kraften visas på ett stort och väl synligt instrument
som är graderat i kN (kilo Newton). Instrumentet har en
maxvärdesindikator på provstycket som visar kraften
vid bristningstillfället.
Förlängningen mäts med en noggrannhet av 0,01 mm.
Maskinen ger extremt fina dragprovsdiagram där det
elastiska, sträckgräns- och plastiska området visas på
ett överskådligt sätt.
Dragprovsstavarna för MT 3017 är 5 mm i diameter
med gängade ändar. Detta gör dem mycket enkla att
montera och garanterar också en säker fastsättning.
MT 3017 kan också användas för Brinell-prov.
Ett Brinell kit MT 3019-3017 och förstoringsglas för
avläsning ingår. Denna maskin kan också användas
för kompressions- och enklare böjprov.
Provstavar
- MT 3018-1, Dragprovstavar, stål - 5 st
- MT 3018-2, Dragprovstavar, aluminium - 5 st
- MT 3018-3, Dragprovstavar, mässing - 5 st
- MT 3018-4, Dragprovstavar, koppar - 5 st
- MT 3019-1, Brinell-provstavar, stål - 1 st
- MT 3019-2, Brinell-provstavar, aluminium - 1 st
- MT 3019-3, Brinell-provstavar, mässing - 1 st
- MT 3019-4, Brinell Prov Piece, koppar - 1 st

MT 3017 Drag- och Brinell-provningsmaskin

Utrustningslista för MT 3017
MT 3018 Dragprovutrustning. Se sid 7
- Provstyckeshållare
- Dragprovsstavar i set om 4 x 5 provstycken:
stål, aluminium, mässing och koppar

Extra utrustning
MT 3037-2 Klämbackar. Se sid 7
MT 3037-3 Kompressionsverktyg. Se sid 7
MT 3007 Böjprovutrustning. Se sid 8

MT 3019-17 Brinell-provutrustning. Se sid 7
- Hårdmetallkula (10 mm)
- Brinell-provutrustning i set om 4 x 5 provstycken:
stål, aluminium, mässing och koppar
- Förstoringsglas för avläsning

Tekniska data
Maximum belastning 		
Max rörelse för cylinder
Dimensioner 			
Vikt
			

Verktygslåda med:
- Skjutmått med ovanstående provstycken
- Laborationshandbok
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20 kN
Ca. 19 mm
360x360x820 mm
24 kg
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MT 3047 Mätutrustning med datorinterface

MT 3047 är en utrustning som är
avsedda att anpassas till Tercos dragprovmaskin MT 3017. Tillsammans
med datorinterface och särskild programvara, (samma som för MT 3037),
MT 3017 med MT 3047
kan alla prov registreras av en dator
och visas både som tabeller och diagram.
Diagrammen kan skrivas ut. Uppsättningen är mycket lätt att installera och
ingen borrning eller bearbetning är nödvändigt. En användarvänlig installationsbeskrivning ingår.

MT 3047 innehåller:
•
•
•
•
•
•
•

Tryckomvandlare
Digital mätklocka
Datorinterface
Programvara
Monteringsdetaljer inkl kablar
Handbok
Adapter  230 V (MT 3047)

Dragdiagram för olika material

MT 3020 Skrivare

Stål

Aluminium

Mässing

Koppar

MT 3020 är en mekanisk skrivare utformad för att
fästas på dragprovningsmaskinen MT 3017.
Med denna utrustning kan man lätt studera exempelvis
sträckgränsen för stål.
Storleken hos den erhållna grafen är ungefär 50x40
mm. Skrivaren monteras enkelt på dragprovaren.
Tekniska data
Noggrannhet 			
Dimensioner			
Vikt 				

MT 3017 med skrivaren MT 3020
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5 % (ca.)
250x130x200 mm
3 kg
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MT 3037 Universalprovningsmaskin

MT 3037 Universalprovningsmaskin

MT 3037 Universalprovningsmaskin
MT 3037 är en universell provningsmaskin med kapacitet för en mängd olika drag- och kompressionsprov. Maskinen är speciellt framtagen för utbildnings
ändamål, och är mycket enkel att hantera.
Med standardutrustningen kan olika typer av dragprov
på metall utföras, men även kompressions- och hårdhetsprov enligt Brinell.
Med speciella tillbehör kan även vik-, klipp- samt
dragpressprov utföras.
Maskinen är helt automatisk och kraften alstras av en
motordriven hydraulisk cylinder. Den kan styras både
manuellt eller via dator.
Hastigheten hos cylindern kan justeras manuellt för att
uppfylla provets krav. Kraften överförs extremt smidigt
och med konstant hastighet, vilket ger bästa möjliga

provresultat som är viktigt vid dragprov.
Kraft och töjning visas på bildskärmen både som
digitala värden och som stapeldiagram (se figurerna).
Efter provet visas ett komplett diagram, med värden
samplade 4 gånger per sekund, både som tabeller och
diagram. Diagrammen kan skrivas ut.
För ökad användarsäkerhet är maskinen utrustad med
ett plexiglashölje med dörr.
Höljet kan vinklas för att ge fullständig tillgång till
maskinen vid uppsättning av provstavar.
Dörren fungerar också som ett säkerhetslås. Maskinen
kan inte sättas igång om inte dörren är stängd.
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Tillbehör för MT 3037

MT 3018 Dragprovsats (standard)

MT 3019-3037 Brinell-provsats (tillval)

Innehåller hållare för dragprovstycken och 5 uppsättningar av dragprovstavar, varje uppsättning med en av
varje av stål, aluminium, mässing och koppar.
Denna dragprovsats ingår i art.nr MT 3037.

Inkluderar en 12 mm provkropp för stålkula, förstoringsglas och 5 uppsättningar av Brinell-provstycken, varje
uppsättning med en av varje av stål, aluminium, mässing
och koppar.
MT 3019-3017 har en stålkula på 10 mm och är avsedd
för MT 3017 (se sid 4)

MT 3037-2 Klämbackar (tillval)

MT 3037-3 Kompressionsprovsats (tillval)

Används för provning av skivmaterial av plåt och plast.
Det kräver speciella utformade provstycken för att
undvika brott inuti backarna.
MT 3037-2 kan också användas tillsammans med
MT 3017.

För kompression av provstavar för att undersöka sträckgränsen för olika material under drag och kompression.
Satsen innehåller övre och nedre hållare och 5 uppsättningar av tryckprovsstavar, varje uppsättning med en av
varje av stål, aluminium, mässing och koppar.
MT 3037-3 kan också användas tillsammans med MT
3017.

Tekniska data
Maximum tjocklek provstycke 2 mm
Max bredd provstycke		
22 mm
Vikt 				
1.5 kg
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Sats med dragprovsstavar
MT 3007 Böjprovsats (tillval för MT 3017)
MT 3007 Böjprovsats är ett användarvänligt tillval för böjprov, som kan användas tillsammans med vår dragprovningsmaskin MT 3017.
Satsen har en robust stålbasprofil där två stöd kan
placeras i fyra olika bestämda positioner.
Spännvidden kan varieras mellan 100 och 200 mm.
Provsatsen består av 5 provstycken av 250 mm stål.
Dimensioner 6x25; 6x35; 6x50; 8x25; 10x25 mm.

Brinell-provstycke efter Brinell-prov
Utrustningslista för MT 3037
Standardutrustning
  • Skyddande säkerhetshölje
• Verktygslåda innehållande
- Skjutmått
- MT 3018 Dragprovsats
• MT 3037-1 Dator Interface inkl. PC-kabel
• Programvara
• Handbok

Specifikation av provstycken
Dragprovsstavar
Diameter: 5.0 mm
MT 3018-1, Dragprovsstavar, stål - 5 st
MT 3018-2, Dragprovsstavar, aluminium - 5 st
MT 3018-3, Dragprovsstavar, mässing- 5 st
MT 3018-4, Dragprovsstavar, koppar - 5 st
Standard diameter är 5 mm men dragprovsstavar finns
även i 6 mm och 7 mm.

Tillvalsutrustning
• MT 3019-37 Brinell-provsats
• MT 3037-2 Klämbackar för tunna metaller
• MT 3037-3 Kompressionsprovsats
• Ytterligare provstycken

Kompressionsprovstavar
Diameter: 6.0 mm
MT 3037-31, Kompressionsprovstavar, stål - 5 st
MT 3037-32, Kompressionsprovstavar,
aluminium - 5 st
MT 3037-33, Kompressionsprovstavar,
mässing - 5 st
MT 3037-34, Kompressionsprovstavar, koppar - 5 st
Standard diameter är 6 mm men finns även i 5 mm,
7 mm och 8 mm.

Tekniska data
Max effekt		
50 kN
Max rörelse 		
150 mm
Max hastighet 		
5 mm/sec
Min hastighet 		
0.05 mm/sec
Strömförsörjning 3-fas 380 - 415 V 50-60 Hz
			
(MT 3037)
Strömförsörjning 1-fas 220 - 240 V 50-60 Hz
			
(MT 3037 - 235)
Dimensioner 		
620x450x1050 mm
Vikt 			
80 kg

Brinell Provstycken
Dimensions: 30x30x10 mm
MT 3019-1, Brinell provstycke, stål - 1 st
MT 3019-2, Brinell provstycke, aluminium - 1 st
MT 3019-3, Brinell provstycke, mässing - 1 st
MT 3019-4, Brinell provstycke, koppar - 1 st
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MTH 500 Rockwell hårdhetsprovmaskin
• Mätning av Rockwell hårdhet av järn-och icke-järnhaltiga metaller såsom hård legering, kolstål, legerat stål,
gjutjärn
• Lämplig för fabriker, vetenskapliga forskningsinstitut,
laboratorier, högskolor mm
• Modern design, lätt att använda, stabil värdevisning,
bekvämt underhåll
• Standarder som uppfylls: BSEN10109-96, ISO 6508.2

Standarduppsättning

Specifikationer
Förbelastning
Total belastning
Rockwell skalor
Provområde
Provupplösning
Vertikalt provområde
Horisontalt provområde
Nettovikt
Dimensioner

• Huvudenhet
• Provblock HRC inkl. certificat
• 1/16” stål hårdhetsprovare
• 1/16” reserv
• Diamant hårdhetsprovare
• F 60mm platt städ
• F 60mm V-städ
OBS! Utrustningen levereras endast med HRC
provblocket.

98.1N (10kgf)
588.4N (60kgf), 980.7N (100kgf),
1471N (150kgf)
HRC: 0-100, HRB: 30-130
20~80HRA, 20~100HRB, 20~80HRC
0.5HR Rockwell unit
Max. 200 mm (7.87”)
Max. 160 mm (6.30”)
100 kg
720 x 225 x 790 mm (max)

1
1
1
3
1
1
1

MTH 600 Brinell hårdhetsprovmaskin
• M
 äter Brinell hårdhet på obehandlat stål, gjutjärn, icke
ferritiska material och mjuka lagerlegeringar etc.
• H
 ög provprecision, omfattande provsortiment, automatisk systemladdning
• Stor noggrannhet, stort provområde
• Automatisk kraftbelastning
• Standarder som uppfylls: ASTM E-10, ISO 6506.2

Specifikationer

Provkraft			
			
			
Provkulor		
Prov force dwell time
Mätområde		
Vertikalt provområde
Horisontalt provområde
Strömförsörjning 		
Nettovikt 		
Dimensioner		

Standardutrustning
1839N (187.5kgf), 2452N (250kgf),
7355N (750kgf), 9807N (1000kgf),
29420N (3000kgf)
2.5 mm, 5 mm and 10 mm
6~99s adjustable
8~650HBW
Max. 230 mm (9”)
Max. 120 mm (4.7”)
220V/110V, 50~60Hz, 2A
220 kg
730 x 230 x 890 mm (max)

•
•
•
•
•
•
•
•
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Huvudenhet
Kontrollblock 10/3000 inkl. certificat
20X mikroskop
F 10mm härdad provkopp
F 120mm runt, plant provbord
V-städ
Strömkabel
Skyddsöverdrag

1
1
1
1
1
1
1
1
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MT 3012-E Utmattningsprovare med
PC Interface och programvara

Roterande böjning

Med varierande belastning, vilken de flesta maskiner
exponeras, är det inte den statiska brottpunkten utan
utmattningsgränsen som bestämmer när ett brott sker.
Utmattningsfaktorn är därför av mycket stor betydelse
för maskinkonstruktioner.
MT 3012-E erbjuder ett enkelt sätt att studera effekten av
hålkärlsradie, ytjämnhet, etc. på ett material som utsätts
för varierande böjpåkänningar.
Maskinen levereras med gränssnitt för PC samt programvara.
MT 3012-E drivs av en 1-fas asynkronmotor. Antalet
belastningsförändringar avläses direkt på LCD-displayen samt den applicerade kraften.
Provstyckena är fastsatta på en mycket stabil axel med
två sfäriska kullager.
Kraften appliceras på provstaven med en fjäder och kan
varieras mellan 0 och 255 N.
Prov kan genomföras med
a)
Fast applicerad kraft
b)
Fast avvikelse
Via frontpanelen kan du programmera provet att stanna
vid vissa förinställda värden.
Detta garanterar en exakt mätning och är av stor fördel
i utdragna experiment som upptagning av en komplett
Wöhler-kurva.
Genom att använda den medföljande programvaran
kan du ställa in alla parametrar för att starta och stoppa
maskinen.
Under provningen kommer varvtal, kraft, begränsad
kraft och diagram att visas på skärmen i realtid. Händelserna kommer att registreras och kan skrivas ut.
Maskinen kan användas med eller utan PC.

Exempel på experiment
- Prova utmattningshållfasthet hos ett material som
utsätts för förändrad böjpåkänning
- Undersökning av effekten av hålkärlsradien och
ytjämnhet
- Ta upp ett enkelt Wöhler-diagram
- Bestäm ett Wöhler-diagram för olika hålkärlsradier
och för olika material

Utrustning
- Utmattningsprovare
- Verktygssats innehållande alla nödvändiga verktyg
- 5 st provstycke av varje av 3 olika stål (totalt 15 st)
- Datorinterface
- Programvara
- Laborationshandbok
Provstycken
stål
1 (MT 3026-1)
2 (MT 3026-2)
3 (MT 3026-3)

Hålkärlsradie
0.5 mm
2 mm
2 mm

Ytjämnhet
4µ
4µ
25 µ
Hålkärlsradie

Funktionsprincip
MT 3012-E har en mikroprocessor som automatisk
bryter spänningen till motorn via ett relä, när brottet sker
på provstycket. Detta säkerställer exakt mätning och är
av stor fördel i utdragna experiment, som upptagning
av hela Wöhler-kurvor.

Tekniska data
Diameter provstycke
Max. belastning
Strömförsörjning
Hastighet (ca)		
Dimensioner		
Vikt			

Statiskt brott

Utmattningsbrott
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8 mm
255 N
230V 50-60Hz (MT 3012-E)
3000 rpm resp. 3600 rpm
980x280x460 mm
24 kg
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MT 3016 Slagprovare

LR = Reduced length of pendulum
= distance to centre of impact

L/2
L

MT 3016 Slagprovare
MT 3016 är en robust, lätt hanterlig bänkanpassad
slagprovare (Charpy) tillverkad enligt standardspecifikationer.
Den visar på ett enkelt och överskådligt sätt hur slagsegheten hos ett material påverkas av kolhalten och
vid exempelvis låg temperatur. Detta är av stor betydelse för valet av material i tillämpningar som utsätts
för kraftiga temperaturförändringar.
Den är också användbar när en lärare önskar visa hur
slaghållfastheten för ett material påverkas vid olika
typer av värmebehandlingar, exempelvis härdning,
anlöpning och normalisering.
Med MT 3016 kan eleven göra självständiga laborationer utan svårighet.

Exampel på experiment
- Undersöka effekten av kolinnehåll på slagseghet
- Undersöka effekten av temperaturen på slagseghet
- Undersöka effekten av normalisering på slagseghet

Utrustning
- Slagprovare
- 5 uppsättningar provstycken av 3 olika stålkvaliteter
(totalt 15 st)
- Laborationshandbok

Provstycken för MT 3016
- MT 3027-1, Slagprovstycke 1, röd (byggstål)
- MT 3027-2, Slagprovstycke 2, gul (konstruktionsstål)
- MT 3027-3, Slagprovstycke 3, grön (verktygsstål)

Beskrivning

Tekniska data

Maskinen har ett tungt och stabilt gjutjärnsfundament
med hål för fastsättning i bänk. Stativet omfattar två
stabila stålstänger.
Pendeln är monterad i kullager och balanserad med
hög precision. Stödet för provstycket är härdat och
slipat. Avståndet mellan stöden kan lätt justeras.
Skalan är graderad i joule och visar direkt vilken energi
som krävs för att bryta provstaven. Pendeln bromsas
med en friktionsbroms.

Max. anslagsenergi
1 graderingsskala
Längden LR
Dimensioner provstavar
Dimensioner
Total vikt
Armens vikt
Pendelhuvud+skruvar
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15 joule (1 J= 1 Nm)
0.1 joule
358 mm
6x6x44 mm
170x290x615 mm
30 kg
512 g (ca)
1828 g (ca)
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Microrouter
Microroutern är framtagen för undervisning och träning
i bearbetningsteknik samt kopplingen mellan CAD –
CAM – CNC ända ner till detaljnivå.
Med Microroutern får eleven följa hela processen från
design till den färdiga produkten.
Microroutern är framtagen enligt gällande industristandard, vilket ger eleven kunskap som är likvärdig med
hur man arbetar ute på företagen.
Microroutern är en kompakt snabb 3-axlig CNC router,
lämplig för alla nivåer av utbildning inom området. Den
kan byggas ut till 4-axlig.
Med Microroutern kan prototyper och/eller verktyg
för vaccumformning tas fram i 3-D.

Lämpliga material att bearbeta är trä, MDF och konstruktionsplast.
Microroutorn är helt kapslad och försedd med uttag
för dammsugare så att den kan användas i ett vanligt
klassrum.
Microroutorn levereras med programvara VR CNC
Milling för PC.
Med VR CNC Milling kontrolleras maskinens samtliga
axlar.
Programmet kan användas off-line, vilket ger eleven
möjlighet att provköra programmet simulerat i VR-miljö
på datorn både i 2-D alternativt 3-D innan maskinen
startas.
Programmet varnar vid orimliga värden t.ex fel matningshastighet, fel verktyg, orimliga måttangivelser.

QuickCam 4D Milling är ett lättanvänt CAM program
som guidar användaren steg för steg genom hela
processen.
A

Specifikationer
B
E

C

Microrouter

Microrouter Compact

AUT210600

AUT210602

A

1356 mm

670 mm

B

1170 mm

578 mm

C

1270 mm

500 mm

D

745 mm

690 mm

700 mm

395 mm

X-axel

550 mm

400 mm

Y-axel

270 mm

200 mm

Z-axel

80 mm

100 mm

5000 mm/min

5000 mm/min

Spindelvarvtal

0-23000 rpm

0-23000 rpm

Spindelmotor

2 kW

1,1 kW

230 V 1-fas

230 V 1-fas

150 Kg

60 Kg

Artikel Nr

D

E
MASKIN DATA

B

Max Matningshastighet

E

D

Matningsspänning
Vikt

12

Materialprovning, Konstruktion och Produktion

Vacuumformning
En vanlig metod för framställning av mindre och medel
stora serier är vacuumformning. TERCO kan erbjuda
maskiner lämpade utbildning och tillverkning av mindre
detaljer. Den detalj, exempelvis en bilkaross, som till
verkats med Microroutern kan användas som modell
och klassen kan få var sitt exemplar.
Vacuumformningsmaskinen finns i ett antal storlekar
som även lämpar sig för utbildning

Vacuumformningsmaskin 725FLB
Typ

Max mått på detaljer lxbxh Max plasttjocklek

Maskinens storlek

Vikt

Anslutning

1210

204x280x ca 100 mm

6 mm

930x630x670 mm

41 kg

230V, 10A

725FLB

432x228x ca 140 mm

6 mm

760x990x740 mm

68 kg

230V, 10A

750FLB

482x432x ca 140 mm

6 mm

720 x 1270 x 600 mm
(leveras med stativ)

91 kg

230V, 16A

Med respektive maskin medföljer 50 plastskivor i olika färger.
Tillbehör:
Typ

Max mått på detaljer lxbxh

1210S

Ställning på hjul för 1210

725S

Ställning på hjul för 725S

725R

Reduceringsram till 725FLB
228x216 mm

750R

Reduceringsram till 750FLB
228x216 mm samt 228x432 mm

145

Profilfräs. Gör det enkelt att skära bort
överflödigt material.
Max 3 mm godstjocklek

För att skära bort överflödigt material används profilfräs 145

T.v. Vacuumformningsmaskinen gör det möjligt för alla
i klassen att få en egen modell
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