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Produktion i fokus: En intressant produkt

Många är intresserade av våra fina produkter från Kolver. Förutom handhållna 
skruvdragare av industrikvalitet finns ett sortment programmerbara inbyggnadsspindlar. 

Möjlighet till 8 individuella program med nedsparning av data. Elektrisk motor av hög 
kvalitet. Flera utföranden, t.ex. med eller utan fjädrande spindel. God noggrannhet i 

momentområden från 0,01 till 50 Nm. 

Se detaljer i Kolvers katalog, sid 6.

Jubileumspris på frakt! 

Under februari månad jubileumsåret 2017 tar vi endast 60:- i frakt vid order, ur vårt 
standardsortiment, över 6000:-. Ange kampanjkoden: MK60år. 

Har du en centrifug från Turbo? 

Den kanske behöver några reservdelar för att kunna användas igen? Centrifugen passar 
fint för att ta bort partiklar från skär- och slipvätskor. I så fall går det bra att beställa från 

oss, vi har utvalda delar på lager i Täby. De allra vanligaste kan man se på vår Webshop: 

http://webshop.mk-produkter.se/turbo-centrifuger/

MK-Produkter AB 
Tel. 08-514 00 550 

www.mk-produkter.se 
info@mk-produkter.se 

Vill du inte längre prenumerera kan du avanmäla dig från nyhetsbrevet här: Avanmälan från 
nyhetsbrev  

http://www.mk-produkter.se/wp-content/uploads/2014/12/Kolver-Catalogue-2016-MK.pdf
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