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ESPECIFICAÇÕES: 

 

Modelo 

Capacidade 
de fixação* 

Fixação Comprimento Largura Altura Peso 

Kgf Rosca mm mm mm Kg 

ECE-322PB 160 M8 x 1,25 120 50 55 2 

ECE-318PB 100 M8 x 1,25 80 50 55 1,4 

ECE-311PB 80 M8 x 1,25 60 50 55 1 

 
*Capacidade de fixação informada para uso em peças da horizontal.  Com contato direto em material ferroso 
com a face plana. Podem ser fixadas na vertical e/ou em face redonda, porém a capacidade de carga é 
reduzida. Todos os modelos ECE são vendidos sem a haste. 

 

 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

 

Impostos: Inclusos – Empresa optante pelo Simples Nacional LC123/06 

Pagamento: Acima de R$ 300,00, 28ddl mediante aprovação de cadastro. 

Prazo de entrega: a consultar. 

Frete: FOB – Por conta do cliente 

Garantia: Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da 

nota fiscal. Equipamento posto em nossa fábrica em São Caetano do Sul – SP, fretes não inclusos 

na garantia. 

 

Preços e demais condições válidos por 10 dias a partir da data de envio deste 

catálogo, sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
 

 

CONSULTE NOSSOS PREÇOS PARA MAIORES QUANTIDADES
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A Empresa 

Fundada em 2006, a MagTek conta com profissionais qualificados e especializados com 

experiência de mais de 20 anos neste mercado, buscando sempre a melhoria contínua de nossos 

produtos e serviços, visando a qualidade e satisfação de nossos clientes. 

Fabricação própria de equipamentos, desenvolvimento de projetos especiais, assessoria 

na área de Magnetismo e Eletromagnetismo, nosso objetivo é atender e buscar as melhores 

soluções para todos os nossos atuais e futuros clientes, seja na compra de um simples produto 

ou de grandes equipamentos. 
 

Conheça nossas instalações: 

 
 

 
 

 

 
 

https://youtu.be/Lt_nBdpRPi4
https://youtu.be/Lt_nBdpRPi4

