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TRILTAFEL
Type : PTL-25/25-8
Kleine triltafel geschikt voor het verdichten, mengen en testen van producten tot en met
circa 10 kG.
De PTL-25/25-10 heeft een bladmaat van 250 x 250 mm.
De aandrijving bestaat uit één onbalansmotor (2-polig).
De grote voordelen van deze kleine triltafel zijn het feit dat hij op ieder normaal stopcontact
is aan te sluiten (er is dus geen krachtstroom nodig) en de triltafel is op te stellen op iedere
stevige tafel/bureau.
Een ideale triltafel voor laboratoria en kleine toepassingen.
Wordt standaard geleverd in de kleur RAL5011 (heel donkerblauw) en voorzien van 2 meter
aansluitkabel inclusief stekker.
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Wij leveren uitsluitend aan bedrijven, geen verkoop aan particulieren.
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te
Rotterdam. Triltechniekshop.nl is een handelsnaam van G Force Technologie B.V.
De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden. De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden eigendom van triltechniekshop.nl. Reklames en
klachten kunnen alleen binnen acht dagen na aflevering door ons in behandeling worden genomen.
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