EBI

flere mål med stål

NYHEDSBREV
Inside EBI:

Produktnyhed

2015 er kommet fint fra start. Som i tidligere år har
vi set en øget aktivitet i januar.

FIBRO Eco-Line Føringsbøsninger

Vi oplever, at flere og flere kunder har svært ved at
finde lige netop det produkt, de skal bruge, og der
bruges meget tid på at søge efter den rigtige
løsning. Derfor benytter flere og flere EBI A/S som
sparringspartner.

Varenr. 2051.92.XXX.XXX
Bronzepatineret ISO 9448.
✓ Positionel nøjagtighed, som opnås ved
en ”push fit”. Pasboring H6.

Vi har igennem 75 år opbygget et unikt
leverandørnetværk indenfor Værktøjsstål,
Konstruktionsstål, Metaller, Special stål,
Handelsstål mv., som gør det muligt for os at
skaffe næsten alt, hvad kunderne efterspørger i
forskrivningssalg – til hurtig levering.
Normdele betjenes gennem vores tre
hovedagenturer: Fibro, Hasberg og Kipp.
Vores leverandører er hele tiden på forkant og
udvikler nye produkter. Vi viser nogle enkelte i
dette nyhedsbrev.
Christina Ibsen

Produktnyhed

1. kvartal 2015

Varenr. 2091.92/94.XX.XXX
Bronzepatineret med flange fastgøres
med 3 skruer. Op til Ø 16 mm iht. DIN
2912 og op til Ø 19 mm. iht. DIN EN
ISO 4762.

Varenr. 2051.72.XX.XXX
Bronze, med smøreringe ISO 9448-2.
✓ Højere nøjagtighed og stabilitet og
nem udskiftning.

FIBRO Elektronisk gevindformningsmaskine - alsidig og
fleksibel gevindfremstilling

Gevindformskæremaskinen er specielt udviklet til
standsning og formnings-proces og kendetegnes
ved fremragende procesintegration.

Det giver en forbedring af gevindkvaliteten, høj
proces-sikkerhed og hurtig omkostningsbesparende
fremstilling.

Uanset om den indsættes i progressive og
sammensatte værktøjer eller til standse- og
bukkemaskiner, fremstilles det ønskede gevind
pålideligt og kontrolleret.

Maskinen er alsidig og fleksibel i brug og giver et stort
udvalg af gevindstørrelser: M2-M24 (højere efter
anmodning). Den giver høj produktion med kraftfuldt
servodrev og et hundrede procent procesovervågning.
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EBI A/S

KIPP Kuglegreb, drejebar

Metalbuen 28 | 2750 Ballerup Tlf:
+45 44 97 81 11
E: salg@ebi.dk
W: www.ebi.dk

Med udvendigt gevind
Kugle i plast og bolt i stål eller rustfri
Varenr. K0726.XXX

KIPP Bøjlegreb
Christina Ibsen
Adm. Direktør
Tlf: +45 44 97 81 11
E: logistik@ebi.dk

Pulverbelagt, sort eller rød
Varenr. K0204.11.XXXXXX

KIPP Klemringe i stål/
rustfri
-Med gevind
Varenr. K0986.XXX

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

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

-Uden gevind
Varenr. K0611.XXX
-Delt
Varenr. K0612.XXX

KIPP Vingegreb
Indvendig gevind
Varenr. K0783.15 - messing
Varenr. K0783.16/17 - stål, galv.
Udvendig gevind, stål, galv.
Varenr. K0783.25/26/27

KIPP Gevindindsats,
Selvskærende
Varenr. K0978.XX

