
Magnetføtter og 
spennarmer
for de høyeste krav

Magnetfot
Type SU/FG 

SU Magnetfot – liten og 
sterk for de høyeste 
kvalitetskrav!

Dim. Type SU/FG:
Armlengde, uten magnet  245 mm 
Magnet (h x b x d)   60 x 53 x 36 mm 
Magnetholdkraft    ca. 50 kg

Ingen sig eller 
innstillingsproblemer!

• Optimal posisjonering
• Fleksibel måling også i my-området

Maksimal stabilitet med 
ubegrenset fleksibilitet!
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• Presis 

• Kraftig

• Svært 
 fleksibel

• Liten 
 konstruksjon

• Progressiv spenning
• Høy spennkraft

• Stor bevegelighet

• Sentral fiksering av 5   
 rotasjonsbevegelser 
  med én klemskrue

• Universal bruk innen 
 mekanikk, instrumentering, foto-  
 og posisjoneringsteknikk mm.

info@mp-tec.ch



– Magnetfot
Type MU/F

Dim. Type MU/F(G):
Armlengde, uten magnet 370 mm 
Magnet (h x b x t)     60 x 52 x 68 mm 
Magnetholdekraft      ca. 90 kg

Neuartige Messuhrenhalterungen
gemäss Beiblatt

– Spennarm 
Type MU/SG

Spennarm for eksakt posisjonering ved 
f.eks. liming, lodding og sveising.

Tredimensjonal arm. Løser alle 
vinkelproblemer på kortere tid og fikser de 
"umulige" oppspennings-problemene uten 
andre hjelpemidler.

I motsetning til magnetfotstativene 
så spenner SG armen synkront.

Dim. Type MU/SG – 3/4:    
Arm med tvinger, en av hver:
Nr. 3 Spennormåde 0 - 75 mm 
Nr. 4 Spennområde 0 - 100 mm

Type MU/SG – 4/4                                    ● Den «tredje hånd» …
Arm med to like tvinger:
Nr. 4 Spennområde 0 - 100 mm

– Magnetfot
med gummibelger
Type MU/FG

Spesielt for bruk også i 
slipemaskin

MU/FG har gummibelger på alle 
kuleledd, som beskytter leddene 
mot tilsmussing. Boresett fra 
dette er MU/F og MU/FG like.

– Måleurstativ 
med luftskyvefot 
Type MU/FS

• Luftskyvefot for bruk på målebord

• Type MU/F-arm

•  Skyvefot med lappede trepunktsstøtter. For 
 parallellitetsmåling 

• 370 mm armlengde (u/fot)

• 150 x 150 mm fot

• Vekt, fot u/stativ: 3 kg

• Progressiv fastspenning

Utstyrsvariant:
Med forlenger oppnås større arbeidsområde. 
Dim.: Ø 22 x 160 mm
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• Progressive fastspenning, 
 bedre håndtering

• Stabil

• Fleksibel

• Tredimensjonell




