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Kit de Acessórios
Projetado para facilitar a vida aos instaladores e aos técnicos de
assistência e manutenção! Com compartimentos escolhidos por si,
este é realmente um kit essencial para ter sempre consigo. A caixa
de ferramentas vem com um guia ilustrado numa caixa exterior
moldada em cartão, além de informações sobre recargas.
CARACTERÍSTICAS
• Ajuda na sua instalação profissional

• 12 compartimentos contêm diversos
acessórios Xtra

• O kit de acessórios é uma caixa de ferramentas
robusta e vem numa caixa exterior moldada em
cartão para maior proteção

• Escolha o AX0005 ou solicite a sua
própria seleção

OPÇÕES

ESPECIFICAÇÕES
355 mm (14”) alça para baixo

Altura

400 mm (15.8”) lidar com

Largura

CONTEÚDO DO KIT

Descrição

Peça Nº

Kit de acessórios Xtra

AX0005

440 mm (17.3”)

Profundidade

79 mm (3.1”)

Peso

3kg (6.4 lbs.)

Compartimentos

12

Para mais informações, consulte
a nossa página aspenpumps.com

6 mm Conector Reto x5 • 10 mm Conector Reto
x5 • Adaptador Autovedante para Tubos no Solo
x3 • 21 mm to 25 mm Pipe Adaptor x3 • 21 mm
to 32 mm Adaptador para Tubos x3 • Redutor
Reto 3/8” (10 mm) to 1/4” (6 mm) x5 • Tanque
bomba Connector 32 mm to 21 mm x3 • Tanque
bomba Connector 26 mm to 21 mm x3 • 1/4” (6
mm) Conetor em Cotovelo x5 • 3/8” (10 mm)
Conetor em Cotovelo x5 • Tube Adaptors 21.5
mm to 10 mm or 6 mm Flexible Tube x3 •
Minibomba Connectors 16 mm – 25 mm x3 •
Minibomba Connectors 16 mm – 32 mm x3 • 1/4”
(6 mm) Conetor em “T” Igual x5 • 3/8” (10 mm)
Conetor em “T” Igual x5 • Sortimo Toolbox x1
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CONTA-TE O TÉCNICO
TEM COMENTÁRIOS A FAZER?
PRECISA DE ACONSELHAMENTO?
@aspenpumps.com
Informações corretas no momento de ir para impressão.

aspenpumps.com

+44 (0)1323 848842

xtra@aspenpumps.com

a opção de eleição do instalador
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