
Kit Speed Bolt

Speed Bolt

De Speed bolt is een perfecte bevestiging voor onze 
Musca consoles, vooral wanneer u nood hebt aan een 
snelle en veilige montage. Het bestaat uit slechts één 
onderdeel dat via de voorzijde gemonteerd wordt en 
waarbij u dus niet via de achterzijde van de stellingsjuk 
hoeft te reiken.

Ook wanneer uw doorvalbeveiliging bevestigd dient te 
worden aan een stelling met gesloten jukken, is de 
Speed bolt flexibel zodat u de juk niet volledig dient te 
doorboren.

De Speed bolt is ook zeer sterk; het is getest om een 
impact van 2500 joule te weerstaan.
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DATA

De inhoud per kit, nr. 35700329

Quantity Description
20 Musca Speed Bolt M6x32
20 Moer M6 M6MF Tensiloc
20 Rondel 6,4x24x2
 
Deze kit van 20 Speed Bolts is voldoende voor de montage 
van 10 Musca consoles.
Voor gebruik van de Speed bolt dienen de perforaties van de 
stellingstaanders een minimale diameter te hebben van 11 
mm.
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