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MULTI PIJPSCHRAAG

draagvermogen tot 2000 kg - pijpdiameters tot 36" (900 mm)

Horizontaal afzonderlijk verstelbare wielen.
Variabele hoogteverstelling tussen 74 en 1 09 cm.
Voor pijp en buis vanaf 4" tot 36".
Sterke pijpschraag voor het betere fitwerk

De MULTI pijpschraag is de idelae ondersteuning voor pijp en/of buis in pipeshops. Behalve
de vertikale hoogteverstelling, tussen de 740 en 1 090 mm, zijn ook de rollen horizontaal te
bewegen. Door middel van de afzonderlijk verstelbare rollen kunnen pijpstukken perfect
worden uitgelijnd. De horizontale verstelling maakt het zelfs mogelijk een pijp of buis minitieus
in de hoogte te verstellen. De exacte postite wordt bepaald met behulp van twee afzonderlijke
draadspindels.

Nauwkeurig en stabiel

Het draagvermogen bedraagt maar liefst 2000 Kg, ondanks het eigen gewicht van 28 Kg. De
standaard stalen rollen zijn te vervangen door hoogbelastbare kunststof polyethyleen rollen of
RVS rollen.

Rollenbok vloermodel

De kop van de MULTI is los leverbaar, zonder de schraag, als lage rollenbok, Zie foto rechts.
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Omschrijving

Pijpschraag (MULTI)
Rollenbok, vloermodel (MULTI)
Polyethyleen rol (enkel) voor pijpbok
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Gewicht
28 kg
1 1 kg
1 ,1 0 kg
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MULTI SPECIFICATIES
MULTI pijpschraag
draagvermogen
eigen gewicht
opties
hoogte-instelling
afmeting doos

algemene specificaties
2000 kg
28 kg vaste uitvoering
RVS rollen (set van twee)
Polyethyleen rollen (set van twee)
740 tot 1 090 mm
60 x 80 x 1 4 cm

MULTI VOORDELEN
Voordelig door zelfmontage
Lage opslag- en transportkosten
Groot draagvermogen van 2000 kg
Nauwkeurige hoogte- en zijdelingse verstelling
Optionele rollen leverbaar
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