
               2-300 Pokrętło obrotowe RS 130 
          dla otworu 130, do okrągłych baskwili, na wkład patentowy 

 

 

 Pokrętło obrotowe dla serii 235 (130mm),            b), b1) ,d) i d1) 

              pokrętła obrotowe w krótszej wersji (105mm)           -pokrętło obrotowe: 

              można tylko zastosować przy zamku baskwilowym       odlew cynkowy, czarny 

              z strony 1-400 o skoku 13mm!             -niecka: poliamid, czarny 

              -Nr.Artykułu dla krótkiej wesji:              -osłona: poliamid, czarny 

               na zapytanie                 lub odlew cynkowy, czarny 

              -Nr.Artykułu dla wersji szarej RAL 7032:            -nasadka okrągła/kwadratowa: 

               na zapytanie                 poliamid , czarny 

                 e) 

 materiał:               -wspornik: stal, ocynkowana 

              a) , a1) , c) i c1) 

              -pokrętło obrotowe: poliamid, czarny 

              -niecka: poliamid, czarny   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

             a)                   z osłoną wkładki bębenkowej       patrz strone 

             a)             bez osłony standard,      wzmocnione,        GDZn,         250 

             a)               wkładki         PA czarny         PA czarny          czarny         250 

             a)   pokrętło obrotowe, PA czarny do wkładek bębenkowych         207-9035 207-9036          207-9037       207-9061         250 

             a)   o długości 40mm i nasadka okrągła ø46                  250 

             a1) jak a) , ale wyższe o 5mm do wkładek bębenkowych        207-9041        207-9042         207-9043         207-9063         250 

             a)   o długości 45mm                    250 

             b)  pokrętło obrotowe, odlew cynkowy czarny do wkładek bębenkowych o długości 40mm            250 

             b)   i nasadka okrągła ø46            207-9038        207-9039          207-9040       207-9062         250 

             b1) jak b), ale wyższe o 5mm do wkładek bębenkowych        207-9044        207-9045          207-9046        207-9046          250 

             b1) o długości 45mm                    250 

             c)   pokrętło obrotowe, PA czarny do wkładek bębenkowych o długości 40mm               250 

             c)   i nasadka kwadratowa □46           207-9323        207-9327          207-9331        207-9335         250 

             c1) jak c), ale wyższe o 5mm do wkładek bębenkowch        207-9325        207-9329          207-9333       207-9337         250 

             c1) o długości 45mm                    250 

             d)   pokrętło obrotowe, odlew cynkowy czarny do wkładek bębenkowych o długości 40mm            250 

             d)   i nasadka kwadratowa □46           207-9324        207-9328          207-9332        207-9336         250 

             d1) jak d), ale wyższe o 5mm do wkładek bębenkowych        207-9326        207-9330          207-9334        207-9338         250 

             d1) o długości 45mm                    250 

             d)   opcjonalnie do zamówienia:                   250 

             e)   wspornik zamka A26 prawy/lewy                 -         -    -       235-1002         250 

             f)    zamek baskwilowy                 1-400 , 1-410 

             g)   baskwile okrągłe                1-170 

             g)   prowadnice baskwili okrągłych                1-190 , 1-193 

             h)   wkładki bębenkowe-profilowe                             2-140 


