Skuteczny i łatwy w montażu
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Britclips Tiger
Nieograniczone możliwości
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Britclips® Tiger
Innowacyjny klips do dźwigarów
Nieograniczone możliwości przyłączenia

Do prętów gwintowanych mocowanych
pionowo

Do prętów gwintowanych mocowanych
poziomo

Do linek stalowych

Do haków

Do systemu BIS starQuick

Do opasek elektrycznych

W połączeniu z Britclips® ICP płytką do wkrętów możliwe jest mocowanie przy pomocy wkrętów

Britclips® Tiger

Britclips® Płytka
do wkrętów

np. BIS starQuick®

Wkręt

Właściwości techniczne
Materiał: Stal sprężynowa ( typu C67S zgodnie z EN10132)
Pokrycie powierzchni: metodą Magni, 2 warstwy (600 godzin
odporności w teście mgły solnej) przeznaczony także do użytku
na zewnątrz

Nr kat.
5180 3 258
5180 5 208
5180 3 256
5180 5 216
5180 2 254
5180 4 224

Kod

A
(mm)

TIGER 8
2-8
TIGER 8
2-8
TIGER 16 8 - 16
TIGER 16 8 - 16
TIGER 24 16 - 24
TIGER 24 16 - 24

Tylko do obciążeń statycznych.

B
(mm)

H
(mm)

30
30
32
32
42
42

30
30
38
38
48
48

Worek Pudełko
25
25
20
-

100
100
50

Britclips® Tiger I 2

Przykłady zastosowania
Pręt gwintowany M6
1

2

Opaski elektryczne nie szersze niż
9 mm

3

Pionowy pręt
gwintowany
1.200 N*
M6-M8

Hak S
Poziomy pręt
gwintowany M6
Linka
stalowa
Hak do
Mocowanie za pomocą
sufitów
wkręta w połączeniu z
podwieszanych Britclips® ICP płytką do
wkrętów

* * Sprawdzono po zamontowaniu na dźwigarze stalowym o gr. 6 mm i obciążonego przy pomocy
pręta gwintowanego siłą osiową 1.200 N ( współczynnik bezpieczeństwa 4:1) Raport z testu CSTB - ED /05-022

1. Otwór dla opasek kablowych
(nie szerszych niż 9 mm, prętów
gwintowanych M6-M8, linek
stalowych itp.)
2. Otwór o średnicy 6,7 mm dla
prętów gwintowanych M6,
haków S, haków do sufitów
podwieszanych, itp.
3. Britclips® ICP Płytka dla wkrętów
o średnicy 4,0 -4,5 mm

Montaż

max.
24 mm

Wielofunkcyjny klips
Dla obciążeń statycznych, do jednorazowego użytku, nie do przenoszenia
Montaż przy pomocy młotka gumowego lub przez wciśniecie ręką
Odpowiedni do użytku również na zewnątrz budynków
Posiada otwór do podwieszenia linek stalowych, haków S, wiązek kabli oraz prętów
gwintowanych ( M6 i M8), itp.
W połączeniu z Britclips ICP Płytką do wkrętów możliwe jest mocowanie przy pomocy
wkrętów od 4,0 do 4,5 mm

Klipsy do dźwigarów montuje się poprzez
wbicie młotkiem gumowym lub dociśnięcie
ręką. Do jednorazowego użytku, dla
obciążeń statycznych.
UWAGA: Należy zawsze montować tak,
by znak oka był u góry.

System skuteczny
i prosty w użyciu

walraven.com

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania przedstawionego w tej ulotce? A może chcesz sprawdzić w jaki sposób możemy
pomóc Ci w innych kwestiach związanych z mocowaniem instalacji ? Skontaktuj się z nami już teraz.
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Sprawdź jak możemy Ci pomóc

