
EXCLUSIEF IN ONS PROGRAMMA
FIAL PRECISIE KLAUWPLATEN

HOLDING TECHNICS 2019-2020

20% extra korting t/m 30-11-2019



Zelfcentrerende 3-Klauwplaat 
DIN 6350 met cilindrische pasrand

Zelfcentrerende 4-Klauwplaat 
DIN 6350 met cilindrische pasrand

FIA260 gietijzeren uitvoering 
FIA283 stalen uitvoering

FIA270 gietijzeren uitvoering 
FIA293 stalen uitvoering

Zelfcentrerende 3-Klauwplaat 
DIN 6350 met cilindrische pasrand, met 
dubbele geleiding, voor extra spankracht

FIA263 gietijzeren uitvoering 
FIA330 stalen uitvoering

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten
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Zelfcentrerende 3-Klauwplaat 
DIN 55029 Camlock

Zelfcentrerende 4-Klauwplaat 
DIN 55029 Camlock

FIA283CL stalen uitvoering

FIA293CL stalen uitvoering

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

Zelfcentrerende 3-Klauwplaat 
DIN 55029 Camlock met harde om-
keer opzetbekken

inclusief; grondbekken en harde omkeer-
bekken, sleutel en montagebouten

FIA283RCL stalen uitvoering
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Zelfcentrerende 3-Klauwplaat 
DIN 55026 met bevestiging van voren

Zelfcentrerende 3-Klauwplaat 
DIN 55026 met bevestiging van voren 
en harde omkeer opzetbekken

FIA283A stalen uitvoering

FIA283RA stalen uitvoering

inclusief; grondbekken en harde omkeer-
bekken, sleutel en montagebouten

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

Zelfcentrerende 4-Klauwplaat 
DIN 55026 met bevestiging van 
voren

FIA93A stalen uitvoering
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Zelfcentrerende 4-Klauwplaat 
DIN 55026 met bevestiging van voren 
en harde omkeer opzetbekken

FIA293RA stalen uitvoering

inclusief; grondbekken en harde omkeer-
bekken, sleutel en montagebouten

Zelfcentrerende 3-Klauwplaat 
DIN 55027 Bajonet

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

FIA283DIN stalen uitvoering

Zelfcentrerende 4-Klauwplaat 
DIN 55027 Bajonet

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

FIA293DIN stalen uitvoering
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Onafhankelijke 4-Klauwplaat 
DIN 6350 met cilindrische pasrand

Onafhankelijke 4-Klauwplaat 
met cilindrische pasrand en
 bevestiging van voren

HOL312K semi stalen uitvoering

TOS111 Gietijzeren uitvoering

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

inclusief; grondbekken en harde omkeer-
bekken, sleutel en montagebouten

Onafhankelijke 4-Klauwplaat 
DIN 6350 met cilindrische pasrand

inclusief; set binnen en buitenbekken, 
sleutel en montagebouten

HOL312Y Gietijzeren uitvoering
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Klauwplaatflens gietijzer
DIN 55026

Klauwplaatflens gietijzer
DIN 55029 Camlock

Reserve klauwen voor 4-klauwplaat 

Reserve klauwen voor 3-klauwplaat

      Buitenbekken                Binnenbekken                Zachte bekken          Harde grondklauwen     Zachte opzetbekken 

Reserve klauwen voor 4-klauwplaat
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Alfa-TEC vof    
Tel; 0575 511040  email: info@alfa-tec.nl  www.alfa-tec.nl  www.alfa-tec-webshop.nl

ZCC-CT is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend bedrijf in de ver-
spanende industrie. Met ruim 6.000 medewerkers en een uitgebreid verspaningsprogramma 
trekt ZCC-CT diverse internationaal opererende opdrachtgevers naar zich toe, zoals 
Volkswagen, Lufthansa en BMW.

Topkwaliteit voor een betaalbare prijs: maak kennis met de verspanende gereedschappen 
van Wilson &Wilson. Het leveringsprogramma van Wilson & Wilson omvat diverse 
groepen: verzinkfrezen, afbraamfrezen, centerboren, VHM frezen, ruimers. 

HOOGWAARDIGE PRECISIEPRODUCTEN  

SPECIALISTISCH ADVIES, BETROUWBARE OPLOSSINGEN. 
VOOR IEDEREEN DIE VERDER WIL IN VERSPANING  

DAT IS TYPISCH ALFA-TEC. MAAK KENNIS MET ONZE GERENOMMEERDE MERKEN, 

Geproduceerd in Italïe met meer dan 50 jaar ervaring in spantechniek
Alle FIAL klauwplaten zijn gehard (HRC55) en precisie geslepen
Gemaakt uit twwedelig, gelegeerd staal, voor hogere snelheden.
De klauwplaten worden geleverd mer één set geharde binnen en buitenbekken.

Elke klauwplaat is nauwkeurig  gebalanceerd.
De klauwen zijn gemaakt van gelegeerd staal, precisie geslepen en gehard met hoge repeteernauwkeurigheid
De rondsels zijn gehard en geslepen en geplaats in een precisie bus voor nauwkeurige verplaatsing en 
krachtverdeling. In deze folder zijn de gangbare uitvoeringen en diameters opgenomen. 

Voor meer informatie kijkt u op  www.alfa-tec.nl of vraagt u de documentatie aan via info@alfa-tec.nl

Gerardi SPA ontwerpt en produceert al meer dan 40 jaar hoogwaardige 
opspangereedschappen voor de metaalindustrie. Zowel de aangedreven gereedschappen 
voor draai- en freesbanken als nulpuntsystemen en zijn niet meer weg te denken in de 
verspaningstechnologie.

WORLD CLASS TOOLS 2020
Een handig naslagwerk met de hardlopende producten eenvoudig weergegeven. 
Met veel technsiche details en tips.
Geïntereseerd ? vraag hem nu aan


