
               1-400 Zamek baskwilowy 
          dla otworu 20.1 

 

  

 Zamek baskwilowy , wytrzymała wersja,       materiał: 

                do przykręcania lub przyspawania.                 a) i a1) 

      -zamek baskwilowy: stal ocynkwana 

       i odlew cynkowy 

       b) 

       -wspornik: stal, ocynkowana 

       c) 

                      -uruchomienie: odlew cynkowy, chromowany 

       d) i d1) 

       -obudowa: odlew cynkowy, chromowany 

      e) 

       -prowadnica: poliamid, czarny 

       f) i f1) 

       -baskwil okrągły: stal , ocynkowana  
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             a)    zamek baskwilowy dla okrągłych baskwili ø8mm    skok 13          skok 18        patrz strone 

             a)    wersja prawa (jak na rysunku)                   235-9001        235-9003        patrz strone 

             a)    wersja lewa                     235-9002        235-9004        patrz strone 

             a1) zamek baskwilowy dlaokrągłych baskwili z gwintem M8              patrz strone 

             a1)  wersja prawa                     235-9005        235-9007        patrz strone 

             a1) wersja lewa                     235-9006        235-9008        patrz strone 

             b)   wspornik dla wersji prawej i lewej                patrz strone 

             b)   wspornik A20                     235-1001        235-1001        patrz strone 

             b)   wspornik A26                     235-1002        235-1002        patrz strone 

             c)   uruchomienie z śrubą M6x10                 patrz strone 

             c)   kwadrat 6mm                     235-9101        235-9101        patrz strone 

             c)   kwadrat 7mm                     235-9102        235-9102        patrz strone 

             c)   kwadrat 8mm                     235-9103        235-9103        patrz strone 

             c)   trójkąt 6,5mm CNOMO                    235-9104        235-9104        patrz strone 

             c)   trójkąt 7mm                     235-9105        235-9105        patrz strone 

             c)   trójkąt 8mm                     235-9106        235-9106        patrz strone 

             c)   dwustronne z kołkiem 3mm                   235-9107        235-9107        patrz strone 

             c)   dwustronne z kołkiem 5mm                   235-9108        235-9108        patrz strone 

             c)   Daimler Benz z kołkiem                    235-9109        235-9109        patrz strone 

             d)  obudowa tylko dla uruchomienie dwustronne                         patrz strone 

             d)   A20                      235-9201        235-9201        patrz strone 

             d)   A26                      235-9202        235-9202        patrz strone 

             d)                    patrz strone 

             d1) obudowa uniwersalna dla wszystkich uruchomień                          patrz strone 

             d1)  A20                      235-9203        235-9203        patrz strone 

             d1)  A26                      235-9204        235-9204        patrz strone 

             e)   prowadnica baskwili A20                200-3601.03   200-3601.03             1-190, 1-193 

             e)   prowadnica baskwili A26                200-3602.03   200-3602.03        patrz strone 

             e)                    patrz strone 

             f)   baskwile okrągłe z rolkami  L w mm            1-170 

             f)        400                 201-9001        201-9001        patrz strone 

             f)        500           201-9020-0500 201-9020-0500        patrz strone 

             f)        600                 201-9002        201-9002        patrz strone 

             f)        700           201-9020-0700 201-9020-0700        patrz strone 

             f)        800                 201-9003        201-9003        patrz strone 

             f)        900           201-9020-0900 201-9020-0900        patrz strone 

             f)      1000                 201-9004        201-9004        patrz strone 

             f)      1100           201-9020-1100 201-9020-1100        patrz strone 

             f)      1200                 201-9005        201-9005        patrz strone 

             f)   indiwidualne długości               1-180 

             f1) baskwil okrągły ø8 z gwintem M8. Długość L=1000mm          201-0801-1000 201-0801-1000        patrz strone 

             f)                    patrz strone 

             f)   opcjonalnie do zamówienia:                 patrz strone 

             f)   wodo- i pyłoszczelność zgodnie IP65 przez:               patrz strone 

             g)   O-ring 12x2mm                    200-1001        200-1001        patrz strone 

             h)  płaska uszczelka                    200-0901        200-0901        patrz strone 

             h)                    patrz strone 

             i)    pokrętła obrotowe               2-300 

             j)    klamka T , klamka L               1-430 

 


