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Kit com 50 parafusos M5 x 16 mm com guia
Evite o desperdício de tempo e dinheiro durante a sua obra.

Você parou para pensar quantos Reais sua empresa perde por rack instalado?
Você não esta com a ferramenta certa na hora certa?
Buscando gerar economia de tempo e dinheiro para o seu bolso, o Grupo Policom desenvolveu novos parafusos M5 x
16mm com ponta GUIA. Qualquer chave se ajusta na hora da montagem, pois ele possui cabeça combinada compatível com chave
de Fenda ou Philips.
É sabido que durante a obra muitos parafusos são desperdiçados por caírem no chão na hora da montagem dos
equipamentos. Além do desperdício material, o instalador perde tempo pra repor este parafuso e a situação pode ficar ainda mais
complicada se ele estiver com a outra mão ocupada.
Os parafusos M5 x 16 mm com guia, desenvolvidos com exclusividade pelo Grupo Policom, fazem toda a diferença ao
evitar desperdícios e geram um importante ganho em produtividade.
Veja a diferença entre o convencional e o parafuso com ponta guia
Convencional

M5
CONVENCIONAL

Parafuso com guia na ponta e
cabeça combinada. Pegue a chave mais
próxima e aperte (fenda ou Philips).

M5
COM GUIA

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. ©Grupo Policom. Todos os direitos reservados.

Rev. 27/9/2017

2

Como funciona
Com a porca gaiola devidamente fixada no rack e o equipamento em posição, ao inserir o parafuso cód. 95680 na porca
gaiola, a guia naturalmente vai ajustar o parafuso na posição correta da rosca, impedindo que o mesmo caia no chão, enquanto o
técnico saca a ferramenta mais próxima de sua mão. Não importa se a ferramenta é chave de fenda, Philips ou parafusadeira.

PORCA GAIOLA

GUIA

Parafusos fixados na primeira e única tentativa com chave de fenda ou Philips.
Menos desperdício.
Mais produtividade.

Informações para pedidos
Cód. Policom

Descrição

Cód. Fabricante

95680

KIT COM 50 PARAF.M5X16mm C/ P. GUIA

0013.015.00
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