AKTUALNA INFORMACIJA O IZDELKIH ZA IZVAJALCE

Natezna vzmet za dvižno-drsne
gonilke in blažilnike ročajev

Otroško enostavno in varna uporaba za otroke
Več komforta zaradi zmanjšane moči pri uporabi, več varnosti pri težkih krilih

Natezna vzmet

Blažilnik ročaja

Uporaba natezne vzmeti v dvižno-drsni gonilki za uporabnika jasno
zmanjšuje uporabno silo na kljuki in bistveno poveča komfort
uporabe. Otroško lahka uporaba dvižno-drsih vrat je še p
 osebej
možna pri visokih težkih krilih do 400 kg. Če je npr. v okviru
renovacije teža kril zaradi menjave stekla povečana, se tudi moč
uporabe na kljuki poveča. Skozi natezno vzmet se ta povišana
sila nadomesti. Montaža natezne vzmeti je možna tudi naknadno
kdajkoli pri vseh gonilkah dvižno-drsnega elementa in se v glavnem
priporoča od teže kril nad 200 kg.

Uporaba blažilnika ročaja v dvižno-drsni ključavnici poviša 
varno r okovanje posebej pri velikih in težkih elementih.
Skrbi za nepovratno zniževanje drsnega krila pod nadzorom,
ter rotacijsko gibanje kljuke pod nadzorom.
Priporočamo blažilnik ročaja za dvižno-drsne ključavnice pri
teži kril od 100 kilogramov. Lahko se naknadno enostavno
vgradi v vsako standardno gonilko. Lahko je tudi montirano
v povezavi z natezno vzmetjo - to je zelo močna kombinacija,
katero ponuja le Gretsch Unitas.

Natezna vzmet za dvižno-drsne gonilke je rezultat desetletnih
izkušenj s strani Gretsch Unitas na področju dvižno-drsnega okovja.

Izvedbe / naročniške številke

Izvedbe / naročniške številke

Opis

od teže krila [kg]

EE

Naročniška št.

Opis

od teže krila [kg]

EE

Naročniška št.

Natezna vzmet

200

1

9-40235-05-0-0

Blažilnik ročaja

100

1

K-19053-00-0-6

Vgradnja natezne vzmeti za olajšavo uporabe
kljuke za teže kril > 200 kg

1

1 Gonilko postaviti v odprti položaj
2 	Natezno vzmet št. artikla 9-40235-05-0-0
3
4
2

obesiti na natezni kavelj,

3 	z pomočjo ravnega izvijača vel. 1 zategniti
4 	in potisniti na kavelj ohišja ključavnice
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