
OVERIGE ELEKTRONICA- EN FIJNMECHANICAGEREEDSCHAPPEN



OVERIGE ELEKTRONICA- EN FIJNMECHANICAGEREEDSCHAPPEN

Vooruitgang en ontwikkeling
Nieuwe grenzen worden in versneld tempo geopend 
in de zich snel uitbreidende elektronica- en telecom-
municatie-industrie. Speciale uitdagingen vereisen  
verfijnde gereedschappen en gereedschapssy-
stemen. Bahco biedt hiervoor een uitgebreid pro-
gramma gereedschappen op maat voor professio-
neel gebruik.
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Materialen en coatings worden aangeduid met standaardco-
des achter het typenummer.
Gebruik deze codes bij bestellingen voor exacte artikelaan-
duiding.
B.v.: 2A-SA-I = pincet type 2A van anti magnetisch, zuurbe-
stendig staal met een PVC coating.

Bahco pincetten in de meest uiteenlopende vor-
men bieden een perfecte balans, perfect aanslui-
tende punten en zijn volkomen symmetrisch. Ze 
worden gebruikt in de elektrotechniek, radio-, tv- 
en telecommunicatie-industrie, evenals in de fijn-
mechanica en optiek, elektronica, micro-industrie 
en chirurgie, en door horlogemakers en goudsme-
den.

Het assortiment omvat eveneens modellen spe-
ciaal ontworpen voor SMD’s, voor ESD-gevoelige 
materialen, en voor toepassingen in de medische 
wereld en in laboratoria. Geharde pincetten zijn 
zeer slijtvast en veerkrachtig.

Materiaal              Koolstof        Roestvaststaal   Roestvaststaal        Titaan               Koolstof          Vernikkeld
                                                                                     Anti-                                                                          
                                                                               magnetisch                                                                                 
                                                                             Zuurbestendig

Coating                                                                                                                              PVC                                
                                                                                                                                                                                   
Eigen-
schappen

Toevoeging Geen                    S SA TA I Ni

Uitstekende hard-
heid en kracht, 
roest gemakkelijk, 
na verloop van 
tijd magnetisch 
geladen

Goede hardheid, 
kracht en roest-
vast. Vergt onder-
houd.

Anti-magnetisch, 
uitstekend 
bestand tegen 
zuren, roest, 
gemiddelde hard-
heid. 

Uitzonderlijk goed 
bestand tegen 
hitte, licht van 
gewicht, zacht, 
vergt onderhoud.

Uitstekende hard-
heid en kracht, 
roest gemakkelijk, 
na verloop van 
tijd magnetisch 
geladen

Goede hardheid, 
kracht en roest-
vast. Vergt onder-
houd.
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OVERIGE ELEKTRONICA- EN FIJNMECHANICAGEREEDSCHAPPEN

Ofschoon pincetten in vele landen worden gepro-
duceerd, blijven bedrijven met een jarenlange 
ervaring vragen naar Zwitserse pincetten om 
verzekerd te zijn van de hoogste precisie en con-
stante kwaliteit. De in Zwitserland vervaardigde 
Lindstrom pincetten bieden een perfecte balans, 
nauwkeurige tips, symmetrie en vormen een 
uitgebreid assortiment die aan uw hoge eisen 
voldoen. Naast de standaard uitvoeringen, treft u 
tevens de speciale SMD- en ESD-pincetten aan 
evenals pincetten voor medische en laboratorium 
toepassingen.

Uitzonderlijk goed 
bestand tegen 
hitte, licht van 
gewicht, zacht, 
vergt onderhoud.

Uitstekende hard-
heid en kracht, 
roest gemakkelijk, 
na verloop van 
tijd magnetisch 
geladen 

Goede hardheid, 
kracht en roest-
vast. Vergt onder-
houd.

Lindstrom pincetten - voor goede resultaten en nauwkeurigheid

Uitstekende hard-
heid en kracht, 
roest gemakkelijk, 
na verloop van 
tijd magnetisch 
geladen

Goede hardheid, 
kracht en roest-
vast. Vergt onder-
houd.

Anti-magnetisch, 
uitstekend 
bestand tegen 
zuren, roest, 
gemiddelde hard-
heid. 
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