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13-04 stalen draagsysteem
 ISOLCO beugels & verlengstukken

gegalvaniseerd staal  Z 350   
dikte 25/10e

SPIDO

l beugel lengte RA
mini

 RA
maxi

VE code
125 60 / >60 75/55 90 100 363015

 �toepassing: niet gemonteerd verstelbaar verlengstuk voor ISOLCO of KONSOL

Verlengstukken

gat 

KONSOL

R.A.

R.A.

ISOLCO

verzinkt staal Z 350

GRISBY PM / 3 GATEN

l beugel lengte RA
mini

RA
maxi

VE code
83 80 / > 80 15/0 35 100 361120

 �toepassing: niet gemonteerd verlengstuk voor ISOLCO 3000 P
 �anti-knikranden
 �wordt bevestigd met 1 slotbout met vierkante kraag + 1 waaierveerring
 �dikte 2,5 mm
 �excentriciteit van 7 mm om de schroef toe te laten tussen de beugel en zijn verlengstuk

gat Ø8

gat Ø5

KONSOL+

verzinkt staal Z 350

KONSOL+

l VE code
100 50 363406
120 50 363409
140 50 363412
160 40 346416
180 45 363419
200 36 363422

60

50

25

Gat Ø 5,5

Sleufgat 

Sleufgat 8,8x20 

 �toepassing: verstekte beugel voor horizontaal regelwerk
 �zeer grote buigweerstand
 �dikte 2,5 mm
 �versterkte beugel
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