MSA 07.320

MSA 07.115

professionele mini kastopener
voor schoefdeksels

professionele kastopener
voor drukdeksels

afm 110 x 95 x 175 mm, 1,54 KG

afm 120 x 75 x 85 mm, 0,96 KG

MSA 07.004

MSA 06.135

heavy duty pers
automatische kastopener
voor drukdeksels

MSA 06.136
= pers 06.135 met 43 schroefstempels

door druk uit te oefenen spant een veer die zorgt
voor een zg. micro-shoc. Incl. 3 verschillende punten
Lengte 122 mm, 0,165 KG

MSA 07.110

eenvoudig mini persje
zonder drukstukken
afm. 80 x 60 x 130 mm, 0,58 KG

MSA 07.150

multifunctionele pers
zonder drukstukken, afm. 95 x 75 x 170 mm, 0,91 KG
voor zowel klem als schroef-drukstukken
m.b.v. optioneel verloopstukje MSA 07.110 A

MSA 07.105

eenvoudig mini persje 07.110 met 8 stuks geklemde
omkeerbare stempels: 6 st. stempels van ass. 07.111
voor het sluiten van druk achterdeksels

ter vergelijking:
Links mini persje 07.110 en Rechts per 07.150
zie later op deze pagina de leverbare
stempels voor 06.135, 07.110 en 07.150

MSA 07.151

MSA 07.152

mini persje 07.150 met 10 stuks geklemde omkeerbare
mini persje 07.150 met 8 stuks geklemde omkeerbare
vlakke stempels voor montage van vlakke mineraalglazen.
stempels: 6 st. stempels van ass. 07.111 voor druk
stempels Ø15/20, 17,5/22,5, 25/30, 27,5/32,5 en35/40 mm
achterdeksel sluiten en vlakke stempel voor monteren
5 boven- en 5 onderstempel in gelijke maten
van vlakke mineraalglazen en 1 universele onderstempel

MSA 07.130

pers geschikt voor zowel klem- als
schroefstempels

zie hierna de leverbare stempels

v.o.f. van de GEVEL Fournituren & Gereedschappen, Tilburg
Tel. (+31) 013 – 4553963

Fax. (+31) 013 - 4553225

MSA 06.520

monteren vlakke mineraalglazen

MSA 06.520
Set van 8 stuks delrin drukstukken met inwendige schoefdraad
voor het monteren van vlakke mineraalglazen
De Horotec Delrin drukstukken zijn voortaan ook verkrijgbaar met inwendige messing schroefdraad.
Deze set bevat 7 stuks omkeerbare Delrin drukstukken met schroefdraad voor het inpersen van vlakke
mineraalglazen en 1 universele onderstempel. Diameters van de drukstukken:
16 mm, 22 x 17 mm, 28 x 23 mm, 34 x 29 mm, 40 x 35 mm, 46 x 41 mm.
Ook 1 stempel speciaal voor het persen van bolle lens glazen en 1 universele onderstempel van Ø 45 mm
Alle Horotec Delrin drukstukken met inwendige messing schroefdraad zijn uitwisselbaar met de Bergeon 5500 pers.

MSA 06.521

monteren bezelring

MSA 06.521
Set van11 stuks delrin drukstukken met inwendige schoefdraad
voor het monteren bezelringen (=glasranden)
10 stuks omkeerbare schroefdrukstukken en 1 universele onderstempel. Stempelmaten:
Ø 25 x 26 mm, 27 x 28 mm, 29 x 30 mm, 31 x 32 mm, 33 x 33.5 mm,
34 x 34.5 mm, 35 x 35.5 mm, 36 x 36.5 mm, 37 x 37.5 mm, 38 x 38.5 mm
en een universele onderstempel van Ø 45 mm
Alle Horotec Delrin drukstukken met inwendige messing schroefdraad zijn uitwisselbaar met de Bergeon 5500 pers.

MSA 06.522

monteren spanrandglazen

MSA 06.522
Set van 15 stuks delrin drukstukken met inwendige schoefdraad
voor het monteren van spanrandglazen
14 stuks omkeerbare schroefdrukstukken en 1 universele onderstempel. Stempelmaten:
Ø 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 21 mm, 22 x23 mm, 24 x 25 mm, 26 x 27 mm, 28 x 29 mm,
30 x 31 mm, 32 x 33 mm, 34 x 35 mm, 36 x 37 mm, 38 x 39 mm, 40 x 41 mm
en een universele onderstempel van Ø 45 mm
uitwisselbaar met het Bergeon 5500 systeem

MSA 07.106

sluiten van drukdeksels

MSA 07.106
Set van 9 stuks delrin drukstukken met inwendige schoefdraad
voor het sluiten van drukdeksels achter op horologekasten
8 stuks omkeerbare schroefdrukstukken en 1 universele stempel.
Stempelmaten: Ø 17 mm, 19 x 21 mm, 22 x 25 mm, 26 x 29 mm, 30 x 33 mm,
34 x 37 mm, 38 x 41 mm, 42 x 45 mm, en een 45 mm universele stempel
uitwisselbaar met het Bergeon 5500 systeem

MSA 07.111

sluiten van drukdeksels

MSA 07.111
Set van 6 stuks snel verwisselbare omkeerbare delrin klem-drukstukken (dus niet geschroefd)
voor het sluiten van druk-achterdeksels op horlogekasten
Stempelmaten: Ø 20 x 23 mm, 26 x 29 mm, 32 x 35 mm, 29 mm, 35 mm, and a 39 mm

MSA 07.113

sluiten van XL drukdeksels

MSA 07.113
Set van 6 stuks snel verwisselbare omkeerbare delrin klem-drukstukken (dus niet geschroefd) grote maten
voor het sluiten van extra grote druk-achterdeksels op horlogekasten
Stempelmaten: Ø55 x 52 mm, 57 x 60 mm, 62 x 65 mm, 55 mm, 60 mm en een 65 mm

MSA 07.107

monteren vlakke XL mineraalglazen

sluiten van XL drukdeksels

monteren XL bezelringen

MSA 07.107
Set van 5 stuks additionele delrin stempels, extra groot, met inwendige schoefdraad
voor de momenteel populaire grote horloges. set bevat:
2 omkeerbare stempels voor montage van XL-bezel-ringen Ø 40x45 en 46x50 mm met een inwendige diepte van 4 mm
2 omkeerbare stempels voor sluiten van XL-drukdeksels Ø 46x48 en 44x50 mm met een inwendige diepte van 2,75 mm
1 omkeerbare stempel voor montage van XL vlakke mineraalglazen Ø 47 x 50 mm
Een zeer nuttige aanvulling op uw normale Horotec of Bergeon 5500 pers!!

MSA 07.108

sluiten van XL + XXL drukdeksels

MSA 07.108
Set van 5 stuks additionele delrin stempels, extra-extra groot, met inwendige schoefdraad
voor de momenteel populaire extreem grote horloges. set bevat:
2 omkeerbare stempels voor sluiten van XL-drukdeksels Ø 46x48 en 49x50 mm met een inwendige diepte van 2,75mm
2 omkeerbare stempels voor sluiten van XXL-drukdeksels Ø 52x55 en 62x65 mm met een inwendige diepte v. 3,00mm
Een zeer nuttige aanvulling op zowel de normale Horotec of Bergeon 5500 pers!!

MSA 06.523

monteren XL-spanrandglazen

MSA 06.523
Set van 5 stuks additionele delrin stempels, extra groot, met inwendige schoefdraad
voor het monteren van extra grote spanrandglazen. set bevat:
5 stuks omkeerbare schroef-drukstukken; Maten van deze stempels:
42 x 45 mm, 47 x 50 mm, 52 x 55 mm, 57 x 60 mm en 62 x 65 mm.
Alle Horotec Delrin drukstukken met inwendige messing schroefdraad zijn uitwisselbaar met de Bergeon 5500 pers

MSA 06.524

monteren vlakke XL + XXL
mineraalglazen

MSA 06.524
Set van 4 stuks delrin stempels, extra groot, met inwendige schoefdraad
voor het monteren van extra grote vlakke mineraalglazen. set bevat:
Ø47 x 50 mm, 52 x 55 mm, 57 x 60 mm en 62 x 65 mm.
Een zeer nuttige aanvulling op zowel de normale Horotec of Bergeon 5500 pers!!

MSA 06.525

monteren XL + XXL bezelringen

MSA 06.525
Set van 5 stuks omkeerbare delrin stempels, extra groot, met inwendige schoefdraad
voor de momenteel populaire grote en XXL horloges. set bevat:
Ø 40 x 45 mm, 46 x 50 mm, 52 x 55 mm, 57 x 60 mm en 62 x 65 mm.
uitwisselbaar met het Bergeon 5500 systeem

MSA 06.526

monteren extra bolle
horlogeglazen

MSA 06.526
Set van 12 stuks omkeerbare delrin stempels, extra groot, met inwendige schoefdraad
voor het monteren van extra bolle horlogeglazen. Van klein tot XXL.
De stempels zijn hol aan de ene zijde en vlak aan de andere zijde. Stempels:
Ø 18, 20, 24, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 en 65 mm
uitwisselbaar met het Bergeon 5500 systeem

MSA 06.505

monteren van bezelringen

MSA 06.505
Set van 12 stuks snel verwisselbare omkeerbare delrin stempels (dus niet geschroefd)
voor het monteren van bezelringen op horlogekasten. Stempelmaten: 38 x 38.5 mm, 37 x 37.5 mm, 36 x 36.5 mm,
35 x 35.5 mm, 34 x 34.5 mm, 33 x 33.5 mm, 32 x 32.5 mm, 30 x 31 mm, 28 x 29mm, 26 x 27 mm, 24 x 25 mm en
22.5 x 23 mm. Compatible met MSA 07.110, MSA 07.150, MSA 07.151, en MSA 07.152.

