
pentru fixarea țevilor în instalații electrice sau mecanice de perete, pardosea sau tavan 71 - 115 mm

(C 05 07)BIS starQuick® Coliere plastic (Gri) - Ø 73 - 115 mm

C BIS Coliere de plastic

Caracteristici și beneficii
■ colier dintr-o singură bucată
■ clamp closes by applying pressure to the

pipe, use hands for full closing
■ colierul poate fi montat pe perete, tavan

sau pardoseală prin folosirea a două
șuruburi sau standard folosind piulița
centrală prin înșurubarea unei tije filetate.

■ pentru utilizare la exterior și instalații
bazine de înot , fabrici chimice, fabrici de
zincare, etc.

■ Material: PA6 mmodificat (Polyamidă), gri
(conform RAL 7035)

■ rezistent la UV, imbătrânire, ulei și
benzină

■ anticoroziv, reciclabil, fără halogeni
■ Rezistență la temperatură: între -40 °C și

+90 °C (continuu); temporar până la +130
°C

Art.Nr. D D DN B H h d1 d2 h2 Fa,z VPE 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.
Încărcarea maximă admisă la o temperatură de +21 °C și fixare cu Piuliță culisantă M12 + Tijă
filetată M12.
Valorile sunt valori recomandate și sunt bazate pe date tehnice curente, experiență și documentația
de specialitate cât și prin teste de laborator. Acestea nu degrevează utilizatorul de efectuarea unor
teste proprii, datorită numărului mare de parametrii ce influențează procesul de instalare. O
confirmare legală a unei polite de asigurare pentru aceste valori nu poate fi bazată pe datele
noastre tehnice.
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În combinație cu
BIS Piulițe culisante Strut (zn)
BIS RapidStrut® Șină montaj  (zn)
BIS Strut Piuliță Culisantă (BUP1000)


