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Termékjellemzők
APPROVED

M10–M12 számára
G 4001005 M8–M10

G 4911044 M12

Nagyság Max. ajánlott terhelés [N]

M8 1.200
M10 2.500
M12 3.500

! VdS engedély alapján a DN 65-nél nagyobb csövek rögzítésénél egy 
biztosító lemez szükséges.

Typ VSG TKN10, horganyzott
Függesztő kapocs

Alkalmazás
 �Csővezetékek, légcsatornák 
és sprinklerberendezések 
rögzítéséhez
 �A szerelősínekből készített 
tartószerkezetek, bilincsek menetes 
szárakkal és stiftekkel történő 
függesztéséhez

Előnyök
 �A rögzítés fúrás és hegesztés 
nélkül is elvégezhető
 �A síneket szerelés után is be lehet 
állítani

 �Nagy átvitt erő
 �Gyors, utólagos magasságállítás 
a menet nélküli átmenő furatba 
helyezett menetes szárak 
segítségével
 �VdS jóváhagyással
 �M10 és M12 FM jóváhagyással
 �Belső menettel is kapható

A függesztő kapocs menet nélküli átmenő furattal lehetővé teszi a cső 
vasgerendán történő gyors rögzítését. A csőbilincs rögzítéséhez egy 
ellenanyával ellátott menetes szárat a függesztő kapocs menet nélküli 
furatába helyezünk, és a felső végére egy anyát csavarunk. A csőbilincs 
a menetes szárra előszerelhető..
Belső menetes függesztő kapoccsal ellentétben, most a csőrögzítés 
után is lehetséges a csõvezeték magasságállítása. A menet nélküli 
furatban a menetes szárat csavarás nélkül felfelé tolhatjuk. Annak 
rizikója nélkül, hogy a csavarás esetén a bilincshez való kötés kilazul. 
Végül a rögzítés következik az ellenanya meghúzása által.

Cikkszám Csomagolási egység Mennyiség mértékegység
Biztosító lemez, horganyzott 
hossz 350 mm, anyag 25 x 3,0 mm

123485 25 darab

Nagyság Hasznos 
szorítóköz 

S 
[mm]

VdS FM* Cikkszám Csomagolási 
egység

Mennyiség 
mértékegység

Méret [mm]

A B C D E H M

átmenő 
furattal

M8 3–18 ●  130248 50 darab 21 19 35 9 35 38 8
M10 0–20 ● ● 130251 23 21 42 11 41 44 10
M12 4–26 ● ● 130257 35 24 54 13 48 58

belső 
menettel

M8 3–18 ●  130260 21 19 35 M8 35 38 8
M10 0–20 ● ● 130252 23 21 42 M10 41 44 10
M12 4–26 ● ● 130258 35 24 54 M12 48 58

* FM minősítés az VS-Guss AG által.
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