
to fix pipes for electrical and mechanical installations to wall, floor or ceiling 71 - 115 mm
BIS starQuick® Műanyag csőbilincs (szürke) - Ø 73 -
115 mm

(C 05 07)

C BIS Műanyag csőbilincs

Jellemzők és előnyök
■ szimpla csőbilincs
■ clamp closes by applying pressure to the

pipe, use hands for full closing
■ clamp can be mounted to wall, floor or

ceiling by use of two bolts (outer slots) or
by using a standard Walraven slide nut
(middle hole) and screwing the clamp on
a threaded rod

■ kültéri használatra is, valamint uszodában,
vegyi, galvanizáló stb. üzemben

■ alapanyag: magas minőségű PA6
(Polyamid), szürke (RAL 7025 szerint)

■ UV, öregedés, olaj és benzin álló
■ nem rozsdásodik, újra felhasználható,

halogén mentes
■ hőállóság: -40 ° C és +90 ° C között

(folyamatosan), rövid ideig akár 130 ° C-ig

Cikkszám D D DN B H h d1 d2 h2 Fa,z db/csomag 1
(mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (N)

08541075 71 - 76 2½ 65 105 116 75 Ø 10,5 13 x 8,3 28 650 50
08541090 88 - 93 3 80 115 133 85 Ø 13,0 13 x 8,3 32 730 40
08541110 109 - 115 4 100 145 165 105 Ø 13,0 15 x 10,5 35 1 200 25
Part no. 0854 1 075: use M8 bolts (for outer slots) or M10 Walraven slide nut to connect to M10
threaded rods (for middle hole).
Part no. 0854 1 090: use M8 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12
threaded rods (for middle hole).
Part no. 0854 1 110: use M10 bolts (for outer slots) or M12 Walraven slide nut to connect to M12
threaded rods (for middle hole).
Fa,x = Fa,z / Fb,x = Fb,z.
A legnagyobb megengedett terhelés értéke +21 °C (+70 °F) fokon és M12 BIS csúszóanya + M12 BIS
menetes szárral történő rögzítéskor érvényes.
Ezen értékek ajánlott értékek, melynek alapja a termékről való legfrisebb műszaki tudásunk,
tapasztalataink és laboratóriumi körülmények között elvégzett tesztek. Nem mentesíti a
végfelhasználót a végleges beépítési körülményeknek megfelelő tesztek elvégzésétől, az
alkalmazások, aktuális elrendezések és körülmények ill. a befolyásoló tényezők nagy száma miatt.
Az általunk közölt értékek emiatt nem szolgálnak alapul megfelelőségi nyilatkozatoknak, jogi
dokumentumoknak, biztosításnak, stb.
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Kiegészítő termék
BIS Strut Csúszóanya
BIS RapidStrut® Szerelősín
BIS Strut Csúszóanya (BUP1000)

Kiegészítő termék
BIS RapidStrut® Szerelősín DS 5 (BUP1000)


