
               6-115 Pokrywa zamka 
          poliamid 

 

 Poliamidowa pokrywa zamka dla wkładów           k)  

poł-profilowych lub okrąkło-profilowych,      -trzon: stal ocynkowana 

kąt otwarcia 180°, pokrywa jest zamykana za           g) , o) i p) 

pomocą małego zamka ćwierćobrotowego  lub                  -sprężyna: stal nierdzewna 1.4310 

              części zamka ćwierćobrotowego z zasuwką.    -trzon: stal nierdzewna 1.4305 

 -pokrywy zamka g) , o) , i p) z sprężynową mają                  e) , f) , l) , m) i n) 

kąt otwarcia 170°.        -część zamka ćwierćobrotowego 

 -Inne wersje i kolory na zapytanie!          i zasuwka: mosiądz ,nikolowany 

           -trzon: stal , ocznkowana 

 materiał:         q) , q1) , q2) i r) 

 -część dolna, pokrywa i mały zamek ćwierćobrotowy:     -podkładka dystansowa: PA, 

   Szary lub biały, RAL 7032, RAL 7035 lub RAL 9003              szary lub biały, RAL 7032, RAL7035 

              od a) do d)          lub RAL 9003 

 -trzon: stal nierdewna 1.4305 

 

               

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

            O   wersja              sposób mocowania   kolor        Nr.Artykułu        ana  

             a)   na wkład patentowych pół-profilowy      otwory wpuszczane  szary-krzemowy RAL 7032        237-9001        250 

             b)   jak a)  ale         otwory wpuszczane  jasnoszary RAL 7035          237-9051        250 

             c)   jak  a)  ale         otwory wpuszczane  błyszczący biały RAL 9003          237-9031*        250 

             d)   jak  c) ale         otwory nieprzelotowe ø3,1 błyszczący biały RAL 9003          237-8031*        250 

             e)   jak  a)  ale możliwość plombowania      otwory wpuszczane  szary-krzemowy RAL 7032        237-9101        250 

             f)    jak  e)  ale możliwość plombowania      otwory z gwintem na M4 szary-krzemowy RAL 7032        237-9103        250 

             g)   jak  e)  ale pokrywa na sprężyne       otwory wpuszczane  szary-krzemowy RAL 7032        237-8002        250 

             p)  SOFTLINE pokrywa na sprężyne       otwory wpuszczane  szary-krzemowy RAL 7032        237-9304        250 

             k)  na wkład patentowy okrąło-profilowy ø22   otwory wpuszczane  szary-krzemowy RAL 7032        237-9002        250 

                   lub korpus ø28 zamka ćwierćobrotowego                250 

             l)    jak  k)  ale           otwory z gwintem na M4 jasnoszary RAL 7035          237-8004        250 

             m)  jak  l)   ale możliwość plombowania       otwory z gwintem na M4 jasnoszary RAL 7035          237-9154        250 

             n)   jak k)   ale możliwość plombowania       otwory wpuszczane  szary-krzemowy RAL 7032        237-9102        250 

             o)   jak k)   ale pokrywa na sprężyne        otwory wpuszczane  szary-krzemowy RAL 7032        237-9303        250 

             q)   podkładka dystansowa, grubość 5mm     szary-krzemowy RAL 7032       237-0401.06-07032* 

             q)   do wkładek pół-profilowych i okrągło-profilowych   szary-krzemowy RAL 7032       237-0401.06-07032* 

             q1)  jak q)  ale           jasnoszary RAL 7035         237-0401.06-07035* 

             q2)  jak q)  ale        błyszczący biały RAL 9003        237-0401.06-09003* 

             r)     podkładka dystansowa, grubość 2mm tylko dla wkładek pół-profilowych szary-krzemowy RAL 7032       237-0402.06-07032  

             r      *Cena i czas dostawy na zapytanie!                 250  

 


