Om du inte kan läsa mailet klicka här

Hej,
Hoppas du haft en bra sommar! Det har vi och är nu laddade inför en härlig höst med nya
utmaningar. Vi startar hösten med att ställa ut på TEC Lund den 24/9. Kom förbi och titta på
våra nyheter, bl.a. visar vi vårt nya sortiment av crimp- och skaltänger från Rennsteig.

FCT D-subkontakter och kåpor
FCT är en världsledande tillverkare av
högkvalitativa D-subkontakter och kåpor med
huvudkontor i München. De grundades 1972
och har kontor och tillverkning i Tyskland,
Tjeckien och USA.
Hos oss hittar du hela FCTs sortiment av
D-subkontakter:
•
•
•
•
•
•

standard
high density
vattentäta
mixade
icke-magnetiska
kundanpassade

FCT erbjuder även en mängd olika
D-subkåpor och tillbehör, tex kåpor i plast,
metall och icke-magnetiska, olika adaptrar,
skruvlås, glidlås och dammskydd.

Läs mer...

Möt oss på TEC Lund 24/9
Vi ställer ut på TEC Lund den 24/9 som äger
rum på Scandic Star Hotel. Vi ser mycket fram
emot mässan och kommer att presentera en
hel del spännande nyheter och produkter från
bl.a. Amphenol, ODU, Hummel, Conta-Clip och
vårt nya fabrikat Rennsteig.
Deltagandet är kostnadsfritt! Hoppas vi ses!
Klicka här för att registrera gratis biljett

Kopplingsplint från Conta-Clip
Vi erbjuder ett komplett program för
kopplingsplint och radklämmor från vår
samarbetspartner Conta-Clip.
Vi utför även montage som tex. kompletta
DIN-skenor med kopplingsplint.
Läs mer...

Högkvalitativa verktyg för
kabelbearbetning från Rennsteig

Ni har väl inte missat vårt nya stora sortiment
av tänger och tillbehör från Rennsteig som
klipper, avisolerar och crimper.
Rennsteig ingår i Knipex-gruppen som är det
ledande tångmärket i världen. Verktygen är
ergonomiskt utformade och är designade för

en lång livslängd.
Kontakta oss på sales@garam.se eller
tel 08-710 03 40 för mer information eller
prislista!
Läs mer...

Hitta fler artiklar här
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktdon industri
Kontaktdon MIL
Förskruvningar
Kapslingar
Plintar och Radklämmor
Passiva komponenter
Kablage
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