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TYTUŁ: Uchwyty Magnetyczne

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Polska
  Województwo: lubuskie
  Telefon: 888999898
                

OPIS:

Profesjonalny, skuteczny magnetyczny uchwyt, przeznaczony do
wyławiania żelaznych przedmiotów w wodzie.
Idealny do sprawdzania jezior, stawów, rzek i różnych innych
zbiorników z wodą.

Nieduży rozmiar, ogromna moc i bardzo duża skuteczność - to wszystko
dzięki wykorzystaniu najpotężniejszych na świecie neodymowych magnesów. Uchwyty, które mamy w ofercie, w zależności od rodzaju,
mają maksymalny udźwig od 180 kg do ponad tony.

Oferowany przez nas uchwyt magnetyczny wykonany został z pary
magnesów neodymowych, które wklejono do metalowej obudowy
wyposażonej w trzy przymocowane uchwyty. W przeciwieństwie
do konkurencyjnych rozwiązań rozwiązanie proponowane przez nas jest
bardzo nowatorskie i innowacyjne, daje dużo lepszą skuteczność
działania i parametry pracy. Podwojone magnesy w stalowej obudowie
 to moc o podwójnej wartości, przekładająca się na zwiększenie
udźwigu, a trzy wytrzymałe uchwyty dają większe możliwości
przy szukaniu.

Zalety oferowanego uchwytu z magnesami do podwodnych poszukiwań:
Oryginalny hologram, który potwierdza najwyższą jakość sprzedawanego
magnesu i jego pewne pochodzenie.
Zaczep mocujący umiejscowiony na obudowie u góry, co zapewnia,
że praktycznie cała siła magnesu ma prostopadły kierunek
do powierzchni.
Uchwyty bez oczka pośrodku charakteryzują się 10 razy mniejszą
skuteczność.
Wodoodporna obudowa wytworzona z wytrzymałej stali nierdzewnej A2,
zabezpieczająca doskonale magnesy znajdujące się w środku przed
rdzewieniem.
Dwa niezwykle silne magnesy z neodymowego stopu, połączone jeden
na drugim.
Optymalnie zaprojektowana 20-milimetrowa soczewka magnetyczna,
zwiększająca dwa razy całkowitą moc magnesów.
Trzy solidne, mocne uszy, które zapewniają wygodne użytkowanie
magnetycznego uchwytu (świetnie sprawdzają się między innymi
w rzekach, da się je ściągać, bez potrzeby ciągłego rzucania).
Nasza firma jest obecna na rynku od 2005 roku, wcześniej
występowała pod marką Xinxin Polska. Wyspecjalizowaliśmy
się w wytwarzaniu, imporcie oraz sprzedaży najlepszej jakości
neodymowych magnesów, w przeróżnych rozmiarach i kształtach.
Cały czas mamy w ofercie liczne wersje magnesów walcowych,
pierścieniowych, płytkowych, a do tego szeroką propozycję uchwytów
na magnesy. Dokładamy starań, aby nasza oferta była dopasowana
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w jak największym stopniu do potrzeb wszystkich klientów,
realizujemy również zamówienia na magnesy o nietypowych kształtach,
według własnej specyfikacji.
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