Tenso P-14
Rápido e invisível
Colagem rápida sem grampos ou prensas,
conﬁável e eﬁciente

Tenso P-14 premiado com:

Vantagens em utilizar Tenso P-14
Rápido

Empilhável

Conecta e ﬁxa

Colagem

Inserção sem ferramentas

Sem partes salientes

Alinhamento perfeito

A cola na peça aumenta

na superfície – transporte

das chapas e ﬁxação

a força de retenção

eﬁciente sem daniﬁcar

simultânea

em 30%

as chapas

Crie ranhuras do P-System com ...

... máquina CNC
"uma solução poderosa
para produção seriada"
Integração perfeita entre ferragens P-System
em sua produção de peças padronizadas.
Integração completa desde o planejamento
até a produção (CAM)

... Lamello Zeta P2
"uma ferramenta ﬂexível e sempre
pronta para qualquer aplicação"
Rápida, fácil e multifuncional, muito eﬁciente
para produção de itens individuais, na fábrica
ou no local de montagem

Fixação de painéis
Invisível

Transporte eﬁciente e desmontado, colagem no local

Sem peças aparentes

Nichos e módulos
Montagem de móveis rápida e sem ferramentas

Divisórias

Estantes

Transporte pré-montado e ﬁnalização no local

O conceito inteligente para montar uma estante
passo-a-passo

Rodapés e acabamentos
Unir e emendar sem limites, ﬁxação ﬁrme

Construção de lojas
Montagem rápida e invisível com Tenso pré-montado

Fixação fácil e rápida com Tenso P-14
Economize tempo e dinheiro!

Elimina:
– Preparação de grampos e proteções

– Sem marcas de prensa e áreas daniﬁcadas em suas chapas – Ter um ajudante segurando os grampos
– Chapas posicionadas automaticamente no ângulo ideal

e proteções

– A cola sobressalente é facilmente eliminada

– Esperar até os grampos serem removidos

– As chapas podem ser empilhadas ou armazenadas

– Remover os grampos e protetores ou preparar

temporariamente de forma imediata

carga adicional para pressionar a cola

(sem tempo de espera)

Colagem no local de montagem:
– Transporte eﬁcaz com volume menor de carga
e menor esforço
– Rápida e eﬁciente, montagem simples
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Acessórios CNC

par Código

Fresa diamantada P-System

Código

500 L145434

100.4 × 7 × 30 / DTK 48 mm ....... L132142

Pino para fresa 30 / DTK 48 mm

Código

S 20 × 50, L = 102 mm ...............

L132150

S 16 × 50, L = 85 mm..................

L132152

Zeta P2
Código
Caixa com estojo .........................................L101402CNS

Outros acessórios da família P-System
Clamex P Medius 15/10

caixa Código
500 L145322

caixa Código

caixa Código

500 L145320

Bisco P-15

caixa Código

500 L145387

500 L145303

≥13

≥19

≥13 mm

Clamex P-10

≥19 mm

≥16 mm
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≥19 mm

Tenso P-1401 / 14

≥16

Clamex P-15

