Stół konserwatora gaśnic
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Stół konserwatora gaśnic stworzony przez BIATECH jest zestawem
profesjonalnych narzędzi za pomocą których można dokonywać konserwacji oraz
przeglądów wszystkich producentów gaśnic w Polsce.

Profesjonalny stół warsztatowy którego blat wykonany jest ze sklejki o grubości
36 mm, dodatkowo pokryty 3 mm warstwą poliuretanu odpornego na rozpuszczalniki
chemiczne ( benzyny, oleje, płyny hamulcowe ) kwasy i chemikalia ( kwas fosforowy,
siarkowodór ) idealnie nadaje do pracy dla konserwatora gaśnic. Powłoka poliuretanu
tworzy odporną na uderzenia ( rozciągliwość 300 % ) elastyczną powierzchnię,
wskazaną do prac mechanicznych. Solidna konstrukcja stołu wykonana z profilu
zamkniętego zimnowalcowanego 45 x 45 x 2 mm. Poprzeczki stołu wykonane zostały
z profilu zamkniętego zimnowalcowanego 40 x 40 x 2 mm, 35 x 35 x 2 mm a
konstrukcja stołu jest w całości spawana oraz skręcana. Dolna półka w stole
wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,5 mm oparta na dodatkowej
wzmacniającej konstrukcję poprzeczce.
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WYPOSAŻENIE:
1.Stół z tablicą.
2.Komplet kluczy do gaśnic typu Z + uchwyt.
3.Manometr kontrolny do gaśnic typu x.
4.Manometr kontrolny do gaśnic z wentylem.
5.Manometr kontrolny do butli azotowych.
6.Uchwyt do gaśnic.
7.Zestaw do ładowania gaśnic typu x.
8.Komplet nasad do gaśnic typu x.
9.Plombownica.
10.Waga wisząca do 50 kg.
11.Waga do naboi.
12.Dociskacz iglicy.
13.Zaślepki do zbiornika gaśnic 3szt..
14.Wypychacz do głowic.
15.Zestaw filcowy.
16.Klucz papuga.
17.Szczypce uniwersalne i kombinerki.
18.Głowica do napełniania naboi.
19.Zestaw kluczy oczkowo-płaskich.
20.Zestaw wkrętaków.
21.Klucz do agregatów proszkowych K.Z.W.M.
22.Gwintownik do gniazd manometrów.
23. Imadło.
24. Zawieszki i pojemniki.
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