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Descubra a
actualização
de escovas de tratamento
de eixos

ESCOVA DE TRATAMENTO DE EIXOS

É fornecido em lotes de 20 unidades e tem 3
orifícios de fixação ao suporte da máquina.

Tanto a base como os filamentos da escova para
o tratamento do eixo são feitos de poliamida 6 (PA
6), por isso tem alta resistência mecânica e
resistência a agentes industriais. 
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ESCOVA DE TRATAMENTO DE EIXOS

ø: diâmetro do eixo apropriado

ø: diâmetro do eixo apropriado
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