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GGGG----1111                    zawiasy flagowezawiasy flagowezawiasy flagowezawiasy flagowe    

zzzzawiasy do przyspawaniaawiasy do przyspawaniaawiasy do przyspawaniaawiasy do przyspawania    
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GGGG----2222    
 

 

 

zawiasy flagowezawiasy flagowezawiasy flagowezawiasy flagowe    

zzzzawiasy do przyspawaniaawiasy do przyspawaniaawiasy do przyspawaniaawiasy do przyspawania    
 

dwucięsciowe zawiasydwucięsciowe zawiasydwucięsciowe zawiasydwucięsciowe zawiasy    

do przyspawania lub przykręcenjado przyspawania lub przykręcenjado przyspawania lub przykręcenjado przyspawania lub przykręcenja. 

 

 

materiał i powłokamateriał i powłokamateriał i powłokamateriał i powłoka                        

.00.00.00.00 stal (1.1203) powierzchnia niemodyfikowana   

.01.01.01.01 powierzchnia niklowana 

.02.02.02.02 powierzchnia mosiądzowana 

.03.03.03.03 powierzchnia chromowana 

....04040404 stal ocynkowana 

.05.05.05.05 powierzchnia brązowana 

.06.06.06.06 powierzchnia czarna ocynkowana  

.07.07.07.07 powierzchnia oksydowana  

.08.08.08.08 powierzchnia żółty chrom 

.09.09.09.09 powierzchnia KTL (zanurzony lakier z tworzywa) 

.10.10.10.10 powierzchnia eleksowana kolor srebnykolor srebnykolor srebnykolor srebny    

.20.20.20.20 mosiądz powierzchnia niemodyfikowana 

.22.22.22.22 mosiądz powierzchnia polerowana 

.30.30.30.30 stal nierdzewna (1.4301=V2A) powierzchnia niemodyfikowana 

.33.33.33.33 stal nierdzewna (1.4301=V2A) powierzchnia polerowana 

.35.35.35.35 stal nierdzewna (1.4404=V4A) powierzchnia niemodyfikowana 

.50.50.50.50 ZNAL (cynk,aluminium,magnez,miedz) powierzchnia surowa 

.70.70.70.70 aluminium powierzchnia niemodyfikowana 

.80.80.80.80 poliamid 
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Art.Nr:Art.Nr:Art.Nr:Art.Nr:    6071607160716071    
nieruchomy trzpień z stali , bez podkładki    

 

wersja prawa (.01) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji lewej (.02). 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

AAAA    BBBB    bbbb    DDDD    EEEE    CCCC    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    prawyprawyprawyprawy    lewylewylewylewy    
niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    

stal 

6071607160716071    .01.01.01.01    .02.02.02.02    .00.00.00.00    82 47 22 10 8 2 6 

 

 

 

 

Art.Nr: Art.Nr: Art.Nr: Art.Nr: 6072607260726072  

nieruchomy trzpień z stali , bez podkładki 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

AAAA    BBBB    DDDD    CCCC    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    
niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal stal 1.4301  

6072607260726072    .01.01.01.01    .00.00.00.00    .30.30.30.30    60 40 8,3 1,5 5,3 

6072607260726072    .02.02.02.02    .00.00.00.00    .30.30.30.30    80 50 10 2 6 

6072607260726072    .05.05.05.05    .00.00.00.00    ----    80 40 8,3 1,5 5,3 

 

 

 

Art.Nr: Art.Nr: Art.Nr: Art.Nr: 6072607260726072    
nieruchomy trzpień z stali , podkładka z mosiądzu 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    
niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

stal stal 1.4301 

6072607260726072    .03.03.03.03    .00.00.00.00    .30.30.30.30    61,5 1,5 1,5 8,3 5,3 

6072607260726072    .04.04.04.04    .00.00.00.00    .30.30.30.30    81,5 2 2 10 6 
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Art.Nr: Art.Nr: Art.Nr: Art.Nr: 6073607360736073  

ruchowy trzpień z stali , podkładka z mosiądzu 

 

wersja lewa (.01) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.02) 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiarywymiarywymiarywymiary    wwww    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

AAAA    BBBB    CCCC    DDDD        EEEE    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień        

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    
niemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowananiemodyfikowana    

stal 

6073607360736073    .01.01.01.01    .02.02.02.02    .00.00.00.00    62 2,5 2,5 12 4 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr:Art.Nr:Art.Nr:Art.Nr:    6076607660766076    
nieruchomy trzpień z stali , bez podkładki 

 

wersja lewa (.02 / .04 ) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.01 / .03) 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

AAAA    BBBB    CCCC    DDDD EEEE    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

    ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    
niemodyfikowanniemodyfikowanniemodyfikowanniemodyfikowanaaaa    

stal 

6076607660766076    .02.02.02.02    .01.01.01.01    .00.00.00.00    50 30 1,2 6,4  4 

6076607660766076    .04.04.04.04    .03.03.03.03    .00.00.00.00    60 40 1,5 7  4 
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Art.Nr: 6077Art.Nr: 6077Art.Nr: 6077Art.Nr: 6077   otwory wiercone i wpuszczane 

 

nieruchomy trzpień z stali , bez podkładki 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.1203) niklowana 

 

 

wersja lewa (.02) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.01) 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6078Art.Nr: 6078Art.Nr: 6078Art.Nr: 6078    nieruchomy trzpień z stali , bez podkładki 

otwory wiercone i wpuszczane 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.1203) niklowana 

 

wersja lewa (.02) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.01). 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6Art.Nr: 6Art.Nr: 6Art.Nr: 6079079079079 (otwory wiercone i wpuszczane)  

nieruchomy trzpień z stali , bez podkładki 

 

wersja lewa (.02) jest lustrzanym odbiciem 

od wersji prawej (.01). 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary w mmwymiary w mmwymiary w mmwymiary w mm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    FFFF    GGGG    SSSS    ØØØØ    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    niklowanyniklowanyniklowanyniklowany    

6666079079079079    .0.0.0.02222    .0.0.0.01111    .01.01.01.01    50 30 1,2 6,5 1,4 6 17 2,5 4 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SerieSerieSerieSerie    
wewewewersjarsjarsjarsja    materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    CCCC    ØØØØ    DDDD    EEEE    FFFF    GGGG    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    niklowanyniklowanyniklowanyniklowany    

6077607760776077    .02.02.02.02    .01.01.01.01    .01.01.01.01    30 40 3,4 6,5 1,4 24,5 15 1,2 4 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    SSSS    DDDD    EEEE    FFFF    ffff    GGGG    C ØC ØC ØC Ø    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    niklowanyniklowanyniklowanyniklowany    

6078607860786078    .02.02.02.02    .01.01.01.01    .01.01.01.01    40 50 1,5 7 1,7 35 24 24 3,4 4 
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Art.Nr: 6080Art.Nr: 6080Art.Nr: 6080Art.Nr: 6080 nieruchomy trzpień z stali , bez podkładki 

otwory wiercone i wpuszczane 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.1203) niklowana 

 

wersja lewa (.04 /.05 /.06 ) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.01 /.02 /.03 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6085Art.Nr: 6085Art.Nr: 6085Art.Nr: 6085    nieruchomy trzpień z stali ocynkowanej  

und Nylonüberzug, wiercone i wpuszczane 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

aluminium eloksowany na srebno 

 

wersja lewa (.01) jest lustrzanym odbiciem  

od wersji prawej (.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

    LLLL    BBBB    SSSS    DDDD    EEEE    FFFF    ffff    GGGG    C ØC ØC ØC Ø    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    niklniklniklniklowanaowanaowanaowana    

6080608060806080    .04.04.04.04    .01.01.01.01    .01.01.01.01    60 40 1,5 7 2 26 29 46 3,4 4 

6080608060806080    .05.05.05.05    .02.02.02.02    .01.01.01.01    70 45 1,5 7,5 2 30 33,5 54 4,5 4,5 

6080608060806080    .06.06.06.06    .03.03.03.03    .01.01.01.01    80 50 1,5 8 2 31,5 35,5 62 4,5 5 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    C ØC ØC ØC Ø    DDDD    EEEE    FFFF    ffff    GGGG    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    
aaaaluminiumluminiumluminiumluminium    

lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    eloksowanyeloksowanyeloksowanyeloksowany    

6085608560856085    .01.01.01.01    .02.02.02.02    .70.70.70.70    80 80 5,5 14 4,5 64 52 61 3,5 8 
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Art.Nr: 6086Art.Nr: 6086Art.Nr: 6086Art.Nr: 6086    nieruchomy trzpień z stali ocynkowanej 

und Nylonüberzug, otwory wiercone i wpuszczane 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

aluminium eloksowany na srebno 

 

 

wersja lewa (.01) jest odbiciem lustrzanym 

od  wersji prawej (.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6087Art.Nr: 6087Art.Nr: 6087Art.Nr: 6087    nieruchomy trzpień z stali ocynkowanej 

und Nylonüberzug, otwory wiercone i wpuszczane 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

aluminium eloksowany na srebno 

 

 

wersja lewa (.01) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary  wwymiary  wwymiary  wwymiary  w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    C ØC ØC ØC Ø    DDDD    EEEE    FFFF    ffff    g1g1g1g1    g2g2g2g2    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    
aaaaluminiumluminiumluminiumluminium    

lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    eloksowanyeloksowanyeloksowanyeloksowany    

6086608660866086    .01.01.01.01    .02.02.02.02    .70.70.70.70    100 85 5,5 14 4,5 55 42 24 31 3,5 9 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    C ØC ØC ØC Ø    DDDD    EEEE    FFFF    ffff    g1g1g1g1    g2g2g2g2    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    
aaaaluminiumluminiumluminiumluminium    

lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    eloksowanyeloksowanyeloksowanyeloksowany    

6087608760876087    .01.01.01.01    .02.02.02.02    .70.70.70.70    100 100 6 14 5 74 59 25 28 4 9 
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Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088 nieruchomy trzpień z stali 

i podkładki stalowej, otwory wiercone i wpuszczane 

    

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal nierdzewna (1.4301) szczotkowana 

 

wersja lewa (.01) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088 nieruchomy trzpień z stali 

i stalowa podkładka, otwory wiercone i wpuszczane 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal nierdzewna (1.4301) szczotkowana 

 

wersja lewa (.03) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wwwwersjaersjaersjaersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    C ØC ØC ØC Ø    DDDD    EEEE    FFFF    ffff    GGGG    SSSS    
trzpień trzpień trzpień trzpień 

ØØØØ    
stal stal stal stal 1.43011.43011.43011.4301    

lewylewylewylewy    pppprawyrawyrawyrawy    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

6088608860886088    .01.01.01.01    .02.02.02.02    .30.30.30.30    80 80 5,2 12 3,4 65 53 60 2,5 7 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    C ØC ØC ØC Ø    DDDD    EEEE    FFFF    ffff    GGGG    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    
stal stal stal stal 1.43011.43011.43011.4301    

lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

6088608860886088    .03.03.03.03    .04.04.04.04    .30.30.30.30    80 80 5,2 12 3,4 65 53 60 2,5 7 
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Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088 nieruchomy trzpień z stali 

i stalowa podkładka, otwory wiercone i wpuszczane 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal nierdzewna (1.4301) szczotkowana 

 

wersja lewa (.09) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088Art.Nr: 6088 nieruchomy trzpień z stali 

i stalowa podkładka, otwory wiercone i wpuszczane 

 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal nierdzewna (1.4301) szczotkowana 

 

wersja lewa (.11) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    

materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    C ØC ØC ØC Ø    DDDD    EEEE    FFFF    ffff    g1g1g1g1    g2g2g2g2    g3g3g3g3    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    
1.43011.43011.43011.4301    

lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    nierdz.nierdz.nierdz.nierdz.    

6088608860886088    .09.09.09.09    .10.10.10.10    .30.30.30.30    100 82 4,7 12 3,4 65 43 27 27 27 2,5 7 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    

materiamateriamateriamateriałłłł    

LLLL    BBBB    C ØC ØC ØC Ø    DDDD    EEEE    FFFF    ffff    GGGG    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    
stal stal stal stal 1.43011.43011.43011.4301    

lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    szczotkowanaszczotkowanaszczotkowanaszczotkowana    

6088608860886088    .11.11.11.11    .12.12.12.12    .30.30.30.30    100 82 4,7 12 3,4 65 43 27 2,5 7 
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Art.Nr.Art.Nr.Art.Nr.Art.Nr.    6060606088 88 88 88 otwory wpuszczane 

 

mit Feder und Nylon Zwischenring,  

 

Bis zu einem Öffnungswinkel von 80° 

bewegt sich das Scharnier automatisch in 

die Anfangsposition zurück. 

Über 80° ist die Federfunktion aufgehoben. 

Wersja  lewa (.05 / .07) jest odbiciem lustrzanym od 

wersji prawej (.06 / .08). 

 

NrNrNrNr. części. części. części. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    Ø FØ FØ FØ F    GGGG    IIII    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    aaaaluminiumluminiumluminiumluminium    

6088608860886088    .05.05.05.05    .06.06.06.06    .77 .77 .77 .77 ((((6060 T5 6060 T5 6060 T5 6060 T5 srebnysrebnysrebnysrebny))))    65 55 4,5 18 48 6,5-10,4 38 9,5 13 

6088608860886088    .07.07.07.07    .08.08.08.08    .77 .77 .77 .77 ((((6666060 T5 060 T5 060 T5 060 T5 czarnyczarnyczarnyczarny))))    65 55 4,5 18 48 6,5-10,4 38 9,5 13 

 

 

 

 

 

Art.Art.Art.Art.Nr: 6098Nr: 6098Nr: 6098Nr: 6098  nieruchomy trzpień z stali , podkładka z mosiądzu 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.1203) niemodyfikowana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    
materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    DDDD    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    1.12031.12031.12031.1203    

6098609860986098    .01.01.01.01    .00.00.00.00    63 80 15,5 4,2 8 

6098609860986098    .02.02.02.02    .00.00.00.00    83,5 80 16 5,1 8 

6098609860986098    .03.03.03.03    .00.00.00.00    104 92 17 5,5 9 

6098609860986098    .04.04.04.04    .00.00.00.00    124 108 19 6,5 10 

6098609860986098    .05.05.05.05    .00.00.00.00    144 108 19 6,5 10 
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Art.Nr: 6099Art.Nr: 6099Art.Nr: 6099Art.Nr: 6099    nieruchomy trzpień z stali , podkładka z mosiądzu 

 

materiał i powierzchnimateriał i powierzchnimateriał i powierzchnimateriał i powierzchnia :a :a :a :    

stal (1.1203) niemodyfikowna 

 

wersja lewa (.02 /.03 ) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.07 /.08 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101    ruchowmy trzpień z mosiądzu 

podkładka z mosiądzu ocynkowanego 

    

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.1203) ocynkowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101    ruchowmy trzpień z mosiądzu  

podkładka z mosiądzu ocynkowanego 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.1203) ocynkowana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    DDDD    EEEE    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    stal stal stal stal 1.12031.12031.12031.1203    

6099609960996099    .02.02.02.02    .07.07.07.07    .00.00.00.00    83,5 63 16 5,1 5,1 8 

6099609960996099    .03.03.03.03    .08.08.08.08    .00.00.00.00    83,5 83,5 16 5,1 5,1 8 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    
materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    B1B1B1B1    DDDD    EEEE    FFFF    g1g1g1g1    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    ocynkowaocynkowaocynkowaocynkowanynynyny    

6101610161016101    .01.01.01.01    .04.04.04.04    49 18 18 16 8 22 8 8 

6101610161016101    .02.02.02.02    .04.04.04.04    49 20,5 18 16 8 14 8 8 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    werswerswerswersjajajaja    
materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    DDDD    EEEE    g1g1g1g1    
StiftStiftStiftStift    

ØØØØ    ocynkowanyocynkowanyocynkowanyocynkowany    

6101610161016101    .03.03.03.03    .04.04.04.04    33 18 16 8 8 8 
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Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101    ruchomy trzpień z stali  

bez podkładki 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.1203) niemodyfikowana 

 

z nakrętkami i podkładkami 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101Art.Nr: 6101    ruchomy trzpień z stali  

bez podkładki  

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

Stahl (1.1203) niemodyfikowana 

 

bez nakrętek i podkładek 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr:Art.Nr:Art.Nr:Art.Nr:    6666120120120120    
nieruchomy trzpień z stali , bez podkładki 

 

wersja lewa (.01 /.03 ) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.02 /.04 ) 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    DDDD    EEEE    SSSS    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    
stalstalstalstal    

niemodyfikowany 

6120612061206120    .01.01.01.01    .02.02.02.02    .00.00.00.00    60 40 8,4 4,2 1,5 5,3 

6120612061206120    .03.03.03.03    .04.04.04.04    .00.00.00.00    80 48 10 5 2 6 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    
materiałmateriałmateriałmateriał    LLLL    

    

BBBB    

    

DDDD    

    

EEEE    

    

g1g1g1g1    

    

trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    stal stal stal stal 1.12031.12031.12031.1203    

6101610161016101    .04.04.04.04    .0.0.0.00000    36 12,5 12 6 6 6 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    
materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    DDDD    EEEE    g1g1g1g1    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    stal stal stal stal 1.12031.12031.12031.1203    

6101610161016101    .05.05.05.05    .00.00.00.00    36 18,5 12 6 6 6 
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Art.Nr: 6120Art.Nr: 6120Art.Nr: 6120Art.Nr: 6120    nieruchomy trzpień z stali,  podkładka z mosiądzu 

 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.1203) niemodyfikowana 

 

wersja lewa (.05 /.07 ) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.06 /.08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 612Art.Nr: 612Art.Nr: 612Art.Nr: 6121111 nieruchomy trzpień , bez podkładki, 

z otworami 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.4301) nierdzewna 

 

wersja lewa (.01) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.02).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiawymiawymiawymiary wry wry wry w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    DDDD    EEEE    
SSSS    

    

trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    stal stal stal stal 1.12031.12031.12031.1203    

6120612061206120    .05.05.05.05    .06.06.06.06    .00.00.00.00    61,5 40 8,4 4,2 1,5 5,3 

6120612061206120    .07.07.07.07    .08.08.08.08    .00.00.00.00    81,5 48 10 5 2 6 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    

wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    b1b1b1b1    b2b2b2b2    C ØC ØC ØC Ø    DDDD    EEEE    SSSS    

trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    

    
lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    sssstatatatal l l l 1.43011.43011.43011.4301    

6121612161216121    .01.01.01.01    .02.02.02.02    .30.30.30.30    60 72 36 36 4 9 18 2 5 
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Art.Nr: 6124Art.Nr: 6124Art.Nr: 6124Art.Nr: 6124    trzpień z stali nierdzewnej, bez podkładki, 

otwory wpuszczane 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

poliamid 

 

wersja lewa (.01) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.02).  

 

maksymalna nośność: 40kg 

    

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6125Art.Nr: 6125Art.Nr: 6125Art.Nr: 6125     nieruchomy trzpień z stali, podkładka z mosiądzu, 

         otwory wiercone i wpuszczane 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal (1.1203) niemodyfikowana 

 

wersja lewa (.01/.02/.03/.04/.05) jest odbiciem lustrzanym 

od wersji prawej (.06/.07/.08/.09/.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    
C C C C 

ØØØØ    
DDDD    EEEE    FFFF    GGGG    SSSS    

trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    polipolipolipoliamidamidamidamid    

6124612461246124    .01.01.01.01    .02.02.02.02    .80 ( czarny.80 ( czarny.80 ( czarny.80 ( czarny    ))))    74 60 5 20 11,5 36 51 7 9,5 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    
wersjawersjawersjawersja    materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    C ØC ØC ØC Ø    DDDD    EEEE    FFFF    GGGG    SSSS    
trzptrzptrzptrzpieńieńieńień    

ØØØØ    lewylewylewylewy    prawyprawyprawyprawy    stal stal stal stal 1.121.121.121.1203030303    

6125612561256125    .01.01.01.01    .06.06.06.06    .00.00.00.00    48 40 4,5 8 4 24 32 3 4 

6125612561256125    .02.02.02.02    .07.07.07.07    .00.00.00.00    60 50 5,5 10 5 30 40 3,5 5 

6125612561256125    .03.03.03.03    .08.08.08.08    .00.00.00.00    72 60 6,5 12 6 36 48 4 6 

6125612561256125    .04.04.04.04    .09.09.09.09    .00.00.00.00    84 70 7,5 14 7 42 56 4,5 7 

6125612561256125    .05.05.05.05    .10.10.10.10    .00.00.00.00    96 80 8,5 16 8 48 66 5 8 
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Art.Nr: 6128Art.Nr: 6128Art.Nr: 6128Art.Nr: 6128    zmocniony zawias na śruby, bez podkładki 

   gwint wewnętrzny 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

stal nierdzewna (1.4301) szczotkowana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.Nr: 6488Art.Nr: 6488Art.Nr: 6488Art.Nr: 6488    zawias na śruby, bez podkładki, 

otwory wpuszczane 

 

materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :materiał i powierzchnia :    

zamak czarny 

 

    

 

 

 

 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    
mamamamateriałteriałteriałteriał    

LLLL    BBBB    C ØC ØC ØC Ø    EEEE    g1g1g1g1    g2g2g2g2    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    nierdzewnanierdzewnanierdzewnanierdzewna    

6128612861286128    .04.04.04.04    .30.30.30.30    64 13 M5x6 16 8 16 6 

6128612861286128    .05.05.05.05    .30.30.30.30    76 13 M6x7,5 19 10 19 6 

Nr. częściNr. częściNr. częściNr. części    wymiary wwymiary wwymiary wwymiary w    mmmmmmmm    

SeriSeriSeriSeriaaaa    wersjawersjawersjawersja    
materiałmateriałmateriałmateriał    

LLLL    BBBB    EEEE    g1g1g1g1    g2g2g2g2    
trzpieńtrzpieńtrzpieńtrzpień    

ØØØØ    ZamakZamakZamakZamak    

6488648864886488    .01.01.01.01    .50 (czarny.50 (czarny.50 (czarny.50 (czarny))))    63,5 15,1 17,5 6,2 19 9,5 


