
M8/10 - M10/12 
pentru țevi metal 15 - 227 mm

(A 10 04)BUP - BIS Ultra Protect
BIS Coliere de sarcină HD1501 (BUP1000)

A BIS Coliere țevi metal cu garnitură

Caracteristici și beneficii
■ colier din două părți cu șuruburi de

blocare
■ până la 5": piulița este capsulată în

carcasă de plastic
■ versiune robustă
■ șuruburi de fixare asigurate cu șaibă anti-

cădere
■ piuliță sudată cu CO2

■ material: oțel
■ Protecția suprafeței:

■ tehnologie Walraven BIS UltraProtect®

1000
■ un singur sistem pentru aplicații

interioare și exterioare
■ rezistență 1.000 ore la testul cu

pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227
■ insert de protecție acustică din cauciuc

EPDM, negru
■ disponibil separat: Garnitură din cauciuc

siliconic (brun roșcat), rezistent la 200 ° C
(A 35 15)

■ protecție la îmbătrânire
■ izolare acustică a manșonului conform

DIN 4109
■ izolare fonică conform ISO 3822-1 până

la 18 dB(A)
■ îndeplinește cerințele de securitate la

incendiu de MLAR / LAR / RbALei
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În combinație cu
Walraven RapidStrut® Sisteme montare
console
BIS Accesorii fixare
BIS Dibluri



M8/10 - M10/12 
pentru țevi metal 15 - 227 mm

(A 10 04)BUP - BIS Ultra Protect
BIS Coliere de sarcină HD1501 (BUP1000)

A BIS Coliere țevi metal cu garnitură

33148213 203 - 213 - - M10/12 299 267 146 38 x 4,0 M10 3.800 RAL2 15
33148227 217 - 227 8 200 M10/12 322 282 152 38 x 4,0 M12 3.800 RAL2 2
RAL2 = testate, calitatea asigurată și monitorizată extern conform RAL-GZ 655/B şi RAL-GZ 656.
Informații detaliate despre produsele noastre marcate în gama RAL pot fi găsite în descrierea
produsului (PDF) pe catalogul nostru on-line.
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