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Fibro Fjedre

Vi kan se tilbage på en dejlig sommer
med forbavsende stor aktivitet i juli måned.
I dette nyhedsbrev har vi valgt at sætte fokus på et
par af Fibro’s populære produkter - nemlig fjedre i
hhv. stål og polyuretan.
FIBRO præsenterede på salgskonferencen i maj et
par nye produkter. Et af disse er FIBRO
distancestykker. Derudover er KIPP også kommet
med nye produkter. Et udpluk er ligeledes nævnt i
dette nyhedsbrev.
Kontakt os endelig på 4497 8111 eller
salg@ebi.dk, såfremt I har brug for yderligere info
om disse produkter.

Endelig skal lyde en stor tak for de mange ﬁne
hilsner, vi ﬁk i anledning af vores 75 års jubilæum.
Christina Ibsen

Produktnyhed
FIBRO distancestykker
FIBRO distancestykker er produceret af polyamid og
anvendes til aﬂastning af værktøjer. Distancestykket
placeres på henholdsvis søjle eller bøsning.
Det er nemt at påsætte og tage af igen. Skulle det
ske, at man glemmer at fjerne det inden værktøjet
lukkes, deformerer det sig, således, at værktøjet ikke
bliver beskadiget, og der ikke springer dele af som
kan blive kastet rundt.
Distancestykkerne fås med og uden integreret
fjederelement.

Klik her for større billede

✓ Fordele: Distancestykket beskytter dit værktøj
under transport og ved opbevaring.

• diameter 10 mm til 63 mm
• længde 25 mm til 305 mm
• vandring fra 30% til 100%

SPIRALTRYKFJEDRE
FIBRO fremstiller og leverer spiraltrykfjedre til standsning
og metalforarbejdning.
Anvendelse af de forskellige typer fjedre afhænger af det
individuelle behov.
Spiraltrykfjedrene produceres eﬅer DIN/ ISO 10243 og i
4 belastningsgrupper: grøn, blå, rød og gul.
Leveringsmuligheder:

FIBROFLEX®
FIBROFLEX® gummi-fjedre er produceret af polyuretan
og leveres i 3 forskellige hårdheder:
Shore 80 (grøn), Shore 85 (gul) og Shore 90 (rød).
✓ Fordelene ved anvendelse af FIBROFLEX® gummifjedre er høj fjederkraﬅ og god elastisk dæmpning.
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Christina Ibsen
Adm. Direktør
Tlf: +45 44 97 81 11
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Produktnyheder
KIPP Hurtigspændere
• Horisontal hurtigspænder med vandret indstillelig fod.
Bestillingsnr. K0660.104001 - K0660.108001
• Som ovenfor, med sikkerhedslås
Bestillingsnr. K0660.106101 - K0660.108101
• Horisontal hurtigspænder med lodret indstillelig fod.
Bestillingsnr. K0661.105001 - K0661.108001
• Som ovenfor, med sikkerhedslås
Bestillingsnr. K0661.106101 - K0661.108101
• Vertikal hurtigspænder med vandret indstillelig fod.
Bestillingsnr. K0662.105001- K0662.108001

Anette Vest Henriksen
Salgschef
Tlf: +45 44 77 81 17
E: ah@ebi.dk

• Som ovenfor, med sikkerhedslås
Bestillingsnr. K0662.106101 - K0662.108101
• Vertikal hurtigspænder med lodret indstillelig fod.
K0663.105001 - K0663.108001
• Som ovenfor, med sikkerhedslås
Bestillingsnr. K0663.106101 - K0633.108101

Per Sturm
Salgskonsulent
Tlf: +45 44 77 81 18
E: ps@ebi.dk

Lotte Speht Knudsen
Salgsadministration
Tlf: +45 44 77 81 12
E: lsk@ebi.dk

KIPP Præcisionslåsebolte
KIPP´s præcisionslåsebolte udmærker sig
ved de høje krav, der stilles til fremstillingen af
bolt og gevindhylster. Låsebolte bruges, hvor
store tværkræﬅer skal forhindres i at
ødelægge låsningen. Låsepositionen kan kun
ændres ved udrykning med håndkraﬅ.
Bestillingsnr. K0736.52105 - K0736.52410

KIPP Bøsninger, koniske
Leveres i stål, bruneret, hærdet og slebet.
Eller i rustfri, blank, hærdet og slebet.
Passer til Låsebolt K0736
Bestillingsnr. K0736.9105 – K0736.91010

