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Skyddsbackar i aluminium, Typ N

Användes vid uppspänning av grova till mellanfina bearbetsn-
ingsämnen. 
Profilen i aluminium är speciallegerad till en hårdhet mellan ko-
ppar och bly. Den har 6 vågräta spår som fixerar ämnen även 
med oregelbunden form. Ett djupare spår i mitten säkrar upp-
spänning av runda ämnen. Vid uppspänning av koniska stift, 
kilar osv. kombineras denna typ med typ G.

Skyddsbackar i aluminium, Typ T

Användes till uppspänning av oregelformade ämnen.
Planytan består av en elastisk filt som i stor omfattning tillpas-
sar sig till ämnets form. De mest oregelformade ämnen hålls 
säkert fast av dessa specialbackar utan att de skadas.

Skyddsbackar i aluminium, Typ G

Användes vid montering av olika delar, modellarbeten och tun-
nväggiga rör. 
Typ G är en aluminiumprofil med syntetisk gummibeläggning, 
- hårdhet 70 shore A. Denna back håller fast ämnen med ett 
mycket litet tryck. Användes vid fina bearbetningar och 
montering. Kombinerat med typ N eller P, uppspännes t.ex. 
koniska delar.

Skyddsbackar i aluminium, Typ F

Användes vid bearbetning av finare ämnen. Kombinerat med 
typ G passar den till halvrunda ämnen med en plan sida.
Typ F är en aluminiumprofil med fiberbeklädnad med fin struk-
tur, vilket innebär att den kan användas vid uppspänning även 
där man behöver viss värmebehandling, tål 180 gr C.
Ger en säker uppspänning utan deformationer.

Skyddsbackar i aluminium, Typ P

Prismabackar/rörbackar framställda i härdad aluminium.
Backen har 3 lodräta spår med 120 gr vinkel. Överst har back-
en en 90 gr utskärning för plana ämnen att användas vid t.ex. 
uppmärkning. Den kan således användas som riktare av plana 
ämnen.
Vid vinkelskärning används endast en back då skruvstycket 
används som låsning för att undvika rörelse av uppspänt 
ämne, annars kan backen skadas.

A SCANGRIP PRODUCT
-A FIRM GRIP

Med Magnefix är Ditt skruvstycke utan begränsningar!

Magnefix skyddsbackar i en kraftig aluminiumprofil 
med en legering som ger en hårdhet mellan koppar 
och bly. Prisma/rörbacken tillverkas i härdad alumini-
um. Profilen med magneten på insidan är rätvinklad 
och planparallell och passar till alla skruvstycken, även 
maskinskruvstycken. 
Kan således användas både i produktion och monter-
ingar.

De nya original Magnefix skyddsbackar har endast en 
magnet som ger en ännu bättre fasthållning. Den inby-
ggda speciella magneten fäster direkt på skruvstycket 
och är endast magnetisk mot skruvstycket. Det upp-
samlas därför inga filspån på framsidan och uppspän-
da ämnen magnetiseras ej.

MAGNEFIX finns i 13 längder;
75, 90, 100, 115, 120, 125, 135, 140, 150, 160, 165, 
175 och 180 mm.

Typ Längd mm Best nr Förp.
100N 100 39810030 1
120N 120 39812030 1
140N 140 39814030 1
150N 150 39815030 1
160N 160 39816030 1

Typ Längd mm Best nr Förp.
150T 150 39815011 1

Typ Längd mm Best nr Förp.
140G 140 39814020 1
150G 150 39815020 1

Typ Längd mm Best nr Förp.
100F 100 39810010 1
115F 115 39811510 1
120F 120 39812010 1
125F 125 39812510 1
140F 140 39814010 1
150F 150 39815010 1

Typ Längd mm Best nr Förp.
100P 100 39810040 1
150P 150 39815040 1
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Skyddsbackar i polyuretan, plana med 
våffelmönster, Typ PUF

För fastspänning av plana ämnen.
De plana ytorna är kryssräfflade vilket gör att backarna "biter 
sig fast" i detaljer utan att skada dessa.

Skyddsbackar sats med 4 par

Kit 100
Innehåller: 100N - 100P - 100PUF - 100PUP i en plastfodral. 
Kit 125
Innehåller: 125N - 125P - 125PUF - 125PUP i en plastfodral. 
Kit 150
Innehåller: 150N - 150P - 150PUF - 150PUP i en plastfodral.

MAGNEFIX polyuretan-backar.

Tillverkade av polyuretan med en hårdhet på 82 shore 
A. Polyuretan har bra egenskaper vid uppspänning av 
oregelformade ämnen, då det alltid återtar sin ursprun-
gliga form efter en deformering.
Storlekar: 100, 125, 140, 150 och 160 mm

Typ Längd mm Best nr Förp.
140PUF 140 39814036 1
150PUF 150 39815036 1

Typ Längd mm Best nr Förp.
Kit 100 100 39810066 1
Kit 125 125 39812566 1
Kit 150 150 39815066 1
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