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SB-TM-C 0,5T-1T-2T Montaj Kiti
SB-TM-C 0,5T-1T-2T Mounting Kit

    Ürün Kodu: SB-TM-C 0,5T-1T-2T

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    Tuna SB-TM-C kauçuklu montaj kiti, yük hücresine, ani gelen darbelerden koruma özelliği 
mevcuttur.
    
    Tuna SB-TM-C rubber mounting kit has the feature of protecting the load cell from sudden 
impacts.

Özellikler
Yan yüklere ve ani darbelere karşı yük hücresini 
korur
Paslanmaz Çelik / Çelik
Titreşimli ve vibrasyonlu alanlarda tercih edilir.
SB Model yük hücrelerinde Montaj kiti olarak 
kullanılır.

Specifications
Protects the load cell against side loads and sudden impacts
Stainless Steel / Steel
It is preferred in vibrating and vibrating areas.
Used as an assembly kit in SB Model load cells.

Özellikler

    Tuna SB-TM-C kauçuklu montaj kiti, yük hücresine, ani gelen darbelerden koruma özelliği 
mevcuttur.

    Tuna SB-TM-C rubber mounting kit has the feature of protecting the load cell from sudden 
impacts.

Yan yüklere ve ani darbelere karşı yük hücresini 
korur
Paslanmaz Çelik / Çelik
Titreşimli ve vibrasyonlu alanlarda tercih edilir.
SB Model yük hücrelerinde Montaj kiti olarak 
kullanılır.

Özellikler
Üzerinde bulunan bilye sayesinde yük 90 derecen 
alır.
Darebelere karşı yük hücresini korur.
Tartım sistemini terazi ayarı için idealdir.
Tamamen paslanmaz çelik.
M12, M14 ve M20 modellerinde mevcut.

Specifications
Thanks to the ball on it, the load takes 90 degrees.
It protects the load cell against impacts.
It is ideal for balancing the weighing system.
All stainless steel.
Available in M12, M14 and M20 models.

Specifications
Protects the load cell against side loads and sudden impacts
Stainless Steel / Steel
It is preferred in vibrating and vibrating areas.
Used as an assembly kit in SB Model load cells.

SB-TM-C 3T-5T Montaj Kiti
SB-TM-C 3T-5T Mounting Kit

    Ürün Kodu: SB-TM-C 3T-5T

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

SB3-PL Montaj Kiti
SB3-PL Mounting Kit

    Ürün Kodu: SB3-PL

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    Seviye ayarlaması için kullanılır.

    Used for level adjustment.


