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Zawiasy z momentem obrotowymZawiasy z momentem obrotowymZawiasy z momentem obrotowymZawiasy z momentem obrotowym    

    

Art.Nr.:Art.Nr.:Art.Nr.:Art.Nr.:6871687168716871(otwory wpuszczane)    
    

śruba regulacyjna: na sześciokąt 2,5 

wytrzymałość na temperature:    -20 °C do + 80 °C 

maksymalna wytrzymałość na rozciąganie: 2240 N 

maksymalna wytrzymałość na ścinanie:  1050 N 

 

Nr. czNr. czNr. czNr. częścięścięścięści    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

niemodyfikownanyniemodyfikownanyniemodyfikownanyniemodyfikownany    bez kolorubez kolorubez kolorubez koloru    czarnyczarnyczarnyczarny    

Alu 6060 T5 Alu 6060 T5 Alu 6060 T5 

6871687168716871    .01.01.01.01    .70.70.70.70    ----    .77.77.77.77    

6871687168716871    .02.02.02.02    ----    .70.70.70.70    ----    

 

Art.Nr.:Art.Nr.:Art.Nr.:Art.Nr.:6871687168716871(otwory wpuszczane)    
 

moment obrotowy:     0 - 5 N.m maks. 

śruba regulacyjna: na sześciokąt 4 

wytrzymałość na temperature:    -20 °C do + 80 °C 

maksymalna wytrzymałość na rozciąganie: 6000 N 

maksymalna wytrzymałość na ścinanie:  5000 N 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

bez kolorubez kolorubez kolorubez koloru    czarnyczarnyczarnyczarny    

Alu 6060 T5 Alu 6060 T5 

6871687168716871    .04.04.04.04    .70.70.70.70    .77.77.77.77    

 

Art.NrArt.NrArt.NrArt.Nr.:.:.:.:6871687168716871    
 

moment obrotowy: 0 - 5 N.m maks. 

śruba regulacyjna: na sześciokąt 4 

wytrzymałość na temperature:    -20 °C do + 80 °C 

maksymalna wytrzymałość na rozciąganie: 6000 N 

maksymalna wytrzymałość na ścinanie:  5000 N 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SerieSerieSerieSerie    wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

bez kolorubez kolorubez kolorubez koloru    czarnyczarnyczarnyczarny    

Alu 6060 T5 Alu 6060 T5 

6871687168716871    .05.05.05.05    .70.70.70.70    .77.77.77.77    
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zawiasy ustalającezawiasy ustalającezawiasy ustalającezawiasy ustalające    
 

Art.Nr.:Art.Nr.:Art.Nr.:Art.Nr.:6874687468746874(otwory wpuszczane)    
 

 

 

Pozycja ustalająca co 30° od 0° do 270°. 

Dostępne 3 różne momenty ustalające 

    

    

 

Nr. Nr. Nr. Nr. częściczęściczęściczęści    
mmmmoment oment oment oment 

obrotowyobrotowyobrotowyobrotowy    SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

czarnyczarnyczarnyczarny    

Alu 6060 T5 

6874687468746874    .01.01.01.01    .77.77.77.77    1,8 N.m 

6874687468746874    .02.02.02.02    .77.77.77.77    2,5 N.m 

6874687468746874    .03.03.03.03    .7.7.7.77777    3,2 N.m 

 

 

 

 

 

Art.Nr.:Art.Nr.:Art.Nr.:Art.Nr.:6875687568756875 (otwory wpuszczane)    
trzpień z stali nierdzewnej (1.4305) 

 

 

pozycja ustalająca co 90°. 

maksymalna waga drzwi : 1.2 kg na 2 zawiasy. 

    

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    

SeriaSeriaSeriaSeria    wersjawersjawersjawersja    
materiałmateriałmateriałmateriał    

Polyacetal    

6875687568756875    .01.01.01.01    .80.80.80.80----kość słoniowa 

6875687568756875    .02.02.02.02    .80.80.80.80----czarny 
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