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Termékbemutató

Szerelősín MS 27-1,25 AK 27-1,25 támasztókaros 
konzol

ADK 27 végdugó

KNO csomólemez MOS 27 szerelési készletNT CC 27 - 90° illesztő

MOF 27sínperemPBS CC 27 Blockset NT CC 27 menetes lap
PB 27 Block

SB 27 feszítőkengyel HK 27 karmos rögzítő SAL 27 síngumi
SDE 27 szigetelő elem
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Csatlakozás épülettesthez

Rögzítés falhoz, mennyezethez és acéltartókhoz

Rendszerint, a beton mennyezet-
hez való rögzítéshez elég 3 ön-
metsző csavaros MMS-PR 
rögzítőelem 
(falazathoz is alkalmas,
használjon ütvecsavarozó csa-
varbehajtót).

SB27 feszítőkengyel 
traverzek acéltartókhoz való 
kétoldali rögzítéséhez. Mindig 
párosan használja.

MOS 27 szerelési készlet 
traverzekhez mindig 
párosan használja.

T30

 

A PN 27
profilszeget
PN ütőszerszámmal 
üsse be (ehhez fordítsa meg a szerszámot).

Az MMS-PR 7,5 csavaros rögzítőhöz
és a 27-es profilszeghez elég egy
6 mm-es átmérőjű furat.

Alternatív rögzítés betonhoz

Helyszini lyukfúrás
Ø 10,5-ös csatlakozáshoz

alkalmas 
max. 25 mm-es 
vastagságú 
peremekhez

27-1,25-ös szerelősín

27/25

27/15

Maximális terhelésnél a 27-es karmos rögzítő 
biztosítja a szabad szárat a felgörbülés ellen, és 
garantálja a legelőnyösebb terheléseloszlást.

A 27-es szerelősín furatábrája
1.1
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Konzolok és keretek

CC 27 - 90° illesztő 
derékszögű sínillesztéshez.

CC 27 - 90° W illesztő 
épülettesthez való rögzítéshez.

A szerkezeti elem 
azonnal rögzül, de 
még igazítható.

Egy CC 27 - 90° illesztő 
rögzítése a csavarfejre 
gyakorolt nyomással.

fali rögzítéshez 
M8 csavarral

27/25 - 300q támasztókaros kon-
zol, pl. kis emelkedő csövek fel-
szerelésére ellátóaknákban.

Fali szereléshez javasoljuk a változtatha-
tó hosszúságú (200.....700 mm) 27-1,25 
függesztőkaros konzolt.

500 mm-es hosszúságú függesztő-
konzoloknál javasolt a merevítés 
vagy az alátámasztás, csúszó rög-
zítésekhez kiegészítésként egy ol-
dalsó könyököt, pl. 
MWS 45/30/90 szerelő sarokvassal.

A CC 27 Blockset behelyezésekor a sínnyílásba a 
menetes lap automatikusan jobbra fordul 
az ütközőnél bekattan a fogazatba.

fali rögzítéshez 
Csavarónyomaték 
max. 20 Nm

Egykarú kiszögellésekhez vagy 
traverzekhez a 
MOF MV 27 sínperem.

M8-as 
csavar

Használja ki a Pressix CC 27 haszná-
latának előnyeit:

� Az egyszerű függesztések, vala-
mint a komplex tartószerkezetek 
kis és közepes terhelésnél is 
garantálják a gazdaságos 
csőszerelést.

� Már 3 csővezetéktől a Pressix
biztos megtakarítást jelent az Ön 
számára.

� Az előregyártott szerkezeti elemek 
újító koncepciója max. 50%-al 
csökkenti a hagyományos szerelé-
si költségeket.

� Az idom formázott 3D hullámpere-
mei és a ráncolt oldalfelületek 
szilárdságot és elcsavarodással 
szembeni ellenállást biztosítanak 
1.2 2
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Az idomhoz való rögzítés lehetőségei

Fali szereléshez javasoljuk a állítható 
hosszúságú (200.....700 mm) 27-1,25 
talpas konzolt.

Már 3 csővezetéktől a Pressix 
biztos megtakarítást jelent az 
Ön számára.

4

Végső szerelés, 
A PBS Blockset 
hosszúságának méretei 
azonosak a csavarok 
méreteivel.

�

27-1,25-ös szerelősín

A szerelés előtt vagy után a hornyos 
csapszeget le kell vágni PBC csapszeg-
vágóval - a menet nem sérül meg. A cső-
bilincsek felhelyezése további kiegészítő 
lesorjázás vagy menetvágás nélkül törté-
nik.

A maradék hornyos menetesszár még nem is 
hulladék. Ezek más célokra is felhasználhatók.

A PNS hornyos csapszegek 
méretig szállíthatók. 
max. 1000 mm-es 

Figyelem!
a A PBC menetesszár vágót 

kizárólag az M8 és M10 hor-
nyos menetesszáraknak  fej-
lesztették ki, és ez nem 
használható 

27 Block
M8

CC 27 M6, M8 menetes lap

PBS CC 27 Blockset
M8

A hornyok lehetővé teszik a PBC menetes-
szárvágóval való problémamentes lerövidí-
tést 

Az összes termék tetszőlegesen eltolható 
még a bekattanás után is. 
A megszorítás előtt a Blockset lehetővé 
teszi a hornyos menetes szár magassá-
gának beállítását a a sín hátoldaláig.

A CC termékek 
tengely irányú nyomásra 
automatikusan elfordul-
nak az idomban az 
ütközőig.

1
2

3

„klick“

Használja ki a Pressix használatának 
előnyeit:

� rövidebb alkatrész
= rövidebb cikklista
= rövidebb keresgélés
= az összetévesztés kisebb 

       valószínűsége.

� Áramfogyasztás és különleges 
szerszám nélkül.

� Ez nem csak az Ön idejét, 
hanem az Ön idegeit is 

     megkíméli - és ugyanakkor 
     szórakozás is!

Figyelem!
a a A teljes rendszerrel való 

összeférhetőség csak a 27-es 
Sikla rendszeréhez tartozó 
csatlakozó elemek felhaszná-
lásával garantálható.
1.3


