
               1-160 Zamek ćwierćobrotowy L20 
          do przykręcania, przyspawania lub przynitowania , nie wystający 

 

 Zamek ćwierćobrotowy do przykręcania,         materiał: 

              przyspawania lub przynitowania.           a) i a1) 

              -zamek składa się z trzech podstawowych       -obudowa: stal, ocynkowana 

               elementów, które można ze sobą łączyć         -tuleja: odlew cynkowy, surowy 

               w zależności od zastosowania.            b) 

                -uruchomienie: GDZn, chromowany 

                c) 

                -język: stal, ocynkowana 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

             a)   obudowa z tuleją      Nr.Artykułu patrz strone c)   język              250 

             a)   wersja prawa          200-9036 patrz strone c)   A w mm Nr.Artykułu A w mm            Nr.Artykułu      250 

             a)   (jak na rysunku)   patrz strone c)         4     200-0402     32               200-0430       250 

             a)   wersja lewa          200-9037 patrz strone c)         6     200-0404     34               200-0432       250 

             a1) obudowa z tuleją nie wystająca maskownica   strone c)         8     200-0406     36               200-0434       250 

             a)   wersja prawa          100-9010 patrz strone c)       10     200-0408     37               200-0435       250 

             a)   (jak na rysunku)   patrz strone c)       12     200-0410               38               200-0436       250 

             a)   wersja lewa          100-9011 patrz strone c)       15     200-0413     40               200-0438       250 

             b)   uruchomienie n.p.   patrz strone c)       16     200-0414     42               200-0440       250 

             b)   kwadrat 6mm          200-9101 patrz strone c)       18     200-0416     44               200-0442       250 

             b)   kwadrat 7mm          200-9102 patrz strone c)       20     200-0418     46               200-0444       250 

             b)   kwadrat 8mm          200-9103 patrz strone c)       22     200-0420     47               200-0445       250 

             b)   kwadrat 8mm szczelinowy  200-9111 patrz strone c)       24     200-0422     49               200-0447       250 

             b)   trójkąt 7mm          200-9104 patrz strone c)       26     200-0424     52               200-0450       250 

             b)   trójkąt 8mm          200-9105 patrz strone c)       27     200-0425     55               200-0453       250 

             b)   dwustronne z kołkiem 3       200-9107 patrz strone c)       28     200-0426     57               200-0455       250 

             b)   dwustronne z kołkiem 5       200-9108 patrz strone c)       30     200-0428           250 

             b)   gniazdo szcziokąt         200-9112 patrz strone         c)              250 

             b)   SW 10mm    patrz strone c)  Inne języki patrz strone 1-102 , 1-262          250 

             b)  Daimler Benz          200-9109 patrz strone c)              250 

             b)  szczelinowe 2mm x 4mm      200-9113 patrz strone c) opcjonalnie do zamówienia:           250 

             b)  Inne uruchomienia              1-101 d) montaż języka                   200-0001      250 

 


