
Produkt Specjalny: X-Y LM  SHIELD (ruchome panele).

OS ONY HARMONIJKOWE

T. +48 22 6256541 | F. +48 22 6216108 | E. mercator@mercator-e.pl | www.mercator-e.pl 24



 

System "Spring Fixing" zapewnia utrzymanie 
paneli w niezmiennej pozycji i ustalonej nie-
zmiennej odleg o ci.

Mo liwo  odchylenia paneli o 90   znacz co
u atwia monta .

o

Panele wykonane s  z nierdzewnej stali, chroni
os on  przed zniszczeniem przez wióry.

Os ona jest idealnie szczelna.

KLIPS MOCUJ CY
ZE SPR YN

OS ONY HARMONIJKOWE

Produkt Specjalny: X-Y LM  SHIELD (ruchome panele).

Dla  potrzeb  atwego  monta u  nasi  in ynierowie   stworzyli   doskona e  rozwi zanie  w  niskiej  cenie.
Opatentowany     system     monta u    "Spring Fixing"   wyposa ony    jest    klemy  utrzymuj ce   panele 
w niezmienionej pozycji.

• Osłony X-Y LM Shield to najtańsza i niezastąpiona ochrona przestrzeni roboczej przed gorącymi wiórami.
• System ten składa się z dwóch poziomych oraz dwóch pionowych osłon.
• X-Y LM Shield może bez problemu pracować przy przyspieszeniach do 1,5G oraz prędkości 120 m/min.

• System ten posiada wszystkie zalety systemu X-Y 4R Shield.

Tego typu ochrona znajduje zastosowanie w wielu rodzajach obrabiarek oraz centrach roboczych.

• Opatentowany system montażu "Spring Fixing" wyposażony jest w klemy utrzymujące panele w nie-
zmienionej pozycji.

•
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Os ony harmonijkowe fromowane termicznie z ruchom  usk
ochronn

Tylko do pracy w pozycji pionowej

KLIPS MOCUJ CY
ZE SPR YN

P aszcz os ony

Rama prowadz ca-no na

Rama mocuj ca 1

Rama mocuj ca 2

Sk
ok

P.
C.

P.A. = B =
P.C. = a =

= =

D ugo  maksymalna
D ugo  minimalna

Szeroko  zewn trzna
Wysko  zewn trzna

Lmax - Lmin Szeroko  fa dy

Sposób obliczania d ugo ci minimalnej

AP = .

SM =

SS =

=

NP =

P. C.= (SM . 8 + SS) . NP + (SF . 2)

P.A.
                + 2

AP

Rozci gni cie jednej fa dy = 2x -16

Grubo  materia u
Grubo  ramy prowadz cej
Grubo  ramy mocuj cej

Ilo  fa d = 

Rozci gni cie jednej fa dy = 30 x 2 - 16 = 44

   = 25

= (0,25* x 8 + 1**) x 25 + (2 *** x 2)
= 3 x 25 + 4 = 79 

*

**

***

1000
                + 2

44

Dane: szeroko  fa dy = 30mm
D ugo  maksymalna = 1000mm

Liczba fa d =

D ugo  min.
D ugo  min.

D ugo  min. = 79mm
Do oblicze  wykorzystano mat. TEMAT015
patrz tabela materia owa na str. 30.
Do oblicze  wykorzystano ramy prowadz ce o 
grubo ci 1mm.
Do oblicze  wykorzystano ramy mocuj ce o 
grubo ci 2mm.

Przyk ad:

Patrz tabela materia owa na str. 30.

Sposób obliczania d ugo ci minimalnej.
Przyk ad:

OS ONY HARMONIJKOWE

Skok

.

x

x
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Rama mocuj ca 1

   

B

a

x

Z

P.
A

.

L

A
P

6

       

(mm)   15 20 25 30 35 40 45

 L(mm) 16 21 26 33 43 48 56

   
   

   
 Z(mm) 45 55 65 75 85 95 105

Os ony harmonijkowe ze sztywno przymocowan  usk
Pozycja pracy:

pozioma
pionowa
frontalna

KLIPS MOCUJ CY
ZE SPR YN

P aszcz os ony

Rama prowadz ca-no na

Rama mocuj ca 2

Sk
ok

P.
C.

P.A. = B =
P.C. = a =

= =

D ugo  maksymalna
D ugo  minimalna

Szeroko  zewn trzna
Wysko  zewn trzna

Lmax - Lmin Szeroko  fa dy

Sposób obliczania d ugo ci minimalnej

AP = .

SM =

SS =

=

NP =

P. C.= (SM . 8 + SS) . NP + (SF . 2)

P.A.
                + 2

AP

Rozci gni cie jednej fa dy = 2x -16

Grubo  materia u
Grubo  ramy prowadz cej
Grubo  ramy mocuj cej

Ilo  fa d = 

Rozci gni cie jednej fa dy = 30 x 2 - 16 = 44

   = 25

= (0,25* x 8 + 1**) x 25 + (2 *** x 2)
= 3 x 25 + 4 = 79 

*

**

***

1000
                + 2

44

Dane: szeroko  fa dy = 30mm
D ugo  maksymalna = 1000mm

Liczba fa d =

D ugo  min.
D ugo  min.

D ugo  min. = 79mm
Do oblicze  wykorzystano mat. TEMAT015
patrz tabela materia owa na str. 30.
Do oblicze  wykorzystano ramy prowadz ce o 
grubo ci 1mm.
Do oblicze  wykorzystano ramy mocuj ce o 
grubo ci 2mm.

Przyk ad:

Patrz tabela materia owa na str. 30.

Sposób obliczania d ugo ci minimalnej
Przyk ad:

OS ONY HARMONIJKOWE

Skok

.
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Uwaga!
Powy ej przedstawiamy tylko przyk adowe kszta ty os on harmonijkowych, ale mo emy wykona  o s ony
o dowolnym przekroju wg. Pa stwa projektu.

Przyk adowe kszta ty:

Uwaga!

OS ONY HARMONIJKOWE
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   (mm)

 TEMAT 091 PVC   PVC 0,44 +300 -30 + 80
   

 TEMAT 106 Ptfe   0,30 +200 -30 +120

 TEMAT 015    0,25 +200 -30 + 90

TEMAT 151    0,35 +200 -30 + 90

 TEMAT 164  Kevlar  0,35 +350 -30 +180

TEMAT 165  Nomex  0,36 +300 -30 +130

TEMAT 169   Panox/Kevlar   0,33 +190 -30 +140

 PVC  PVC 0,36 +100 -30 + 70

 TEMAT 020 PVC  PVC 0,25 +100 -30 + 70

°C min. °C   max. °C

    

 AL Aluminum 2,0 - 3,0
AC Stal  2,0 - 3,0 - 4,0

 PVC PVC 2,0 - 3,0

     

 PVC 05 PVC    0,50 
 PVC 10 PVC 1,00 
 PVC 15 PVC 1,50 

 Aluminum
(Baked Enamel Finish)AL

INOX

Tabela materia ów os on formowanych termicznie

Materia Wierzchnia
strona

Materia
no ny

Wewn trzna
strona

Opis materia u Grubo Odporno  termiczna
Praca

krótkotrwa a
Praca ci g a

W ókno
szklane

Poliester PoliuretanPoliester Poliuretan

Poliester Poliuretan

Poliester Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Poliester

Poliester

Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Charakterystyka materia u

Odpowiedni w przypadku niewielkiego
kontaktu z wiórami.
Samogasn cy.

Doskona a odporno  na oleje i chemikalia.
Niski wpo czynnik tarcia.
Doskona a odporno  na cieranie i 
zgniatanie.
U ywany g ównie w szlifierkach.
Doskona a odporno  na produkty naftowe,
oleje oraz cieranie.
Doskona a odporno  na zginanie.

oleje oraz cieranie.
Dobra odporno  na zginanie.

Doskona a odporno  na produkty naftowe,

Doskona a wytrzyma o  mechaniczna
Dobra wytrzyma o  na cieranie.

u ywany w przypadku du ych
napr e , wys. temp. oraz ostrych wiórów.

oleje oraz cieranie.
Dobra odporno  na zginanie.

Doskona a odporno  na produkty naftowe,

Doskona a wytrzyma o  mechaniczna
Dobra wytrzyma o  na cieranie.

u ywany w wycinarkach laser.
Samogasn cy.

oleje oraz cieranie.
Dobra odporno  na zginanie.

Doskona a odporno  na produkty naftowe,

Doskona a wytrzyma o  mechaniczna
Dobra wytrzyma o  na cieranie.
Najlepszy materia  na rynku u ywany w
wycinarkach laserowych. Samogasn cy.

nym przy niewielkim kontakcie z ch odzi-
U ywany g ównie w rodowisku zakurzo-

wem i olejem.

Materia  ramki prowadz cej
Materia Opis Grubo  (mm) Dodatkowe informacje

Szeroko  zewn trzna (B) do 300mm
Szeroko  zewn trzna (B) od 301 do 700mm
Szeroko  zewn trzna (B) od 701 do 1500mm

Materia  ramki mocuj cej
Materia Opis Grubo  (mm)

Materia
 

aluzji
Materia Opis Zastosowanie

W przypadku du ych i rednich gor cych wiórów. Doskona y przy kontakcie z
iskrami. Idealny tam, gdzie konieczne jest u ycie lekkiego materia u.

W przypadku kontaktu z du ymi wiórami.

  (mm)

°C min. °C   max. °C
Materia Wierzchnia

strona
Materia

no ny
Wewn trzna

strona

Opis materia u Grubo Odporno  termiczna
Praca

krótkotrwa a
Praca ci g a

Charakterystyka materia u

Materia  ramki prowadz cej

Materia  ramki mocuj cej

Materia
 

aluzji

OS ONY HARMONIJKOWE

Najcz ciej

Najcz ciej
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Sposoby mocowania os on harmonijkowych:

Mocowanie A
Przy cza z blachy stalowej, PVC lub aluminium.
Kszta t i otwory pod wkr ty wg. rysunku klienta.

Mocowanie B
Przy cza z blachy stalowej, PVC lub aluminium.
Kszta t i otwory pod wkr ty wg. rysunku klienta.

Mocowanie C
Przy cza z blachy stalowej.
Kszta t i gwintowane otwory pod wkr ty wg. rysunku klienta.

Mocowanie D
Przy cza z blachy stalowej, PVC lub aluminium.

Kszta t i gwintowane otwory pod wkr ty wg. rysunku klienta.
Wystaj  ponad profil os ony.

Mocowanie E
Mocowanie os ony odbywa sie przy pomocy ramy z PVC

jest przymocowana do maszyny.
z naklejonym z czem - rzepem. Druga rama z rzepem

To wykonanie ma dwie istotne zalety:

  niska cena

Mocowanie F
Mocowanie os ony za pomoc  ram z PVC, aluminium,

Forma i otwory na ruby wg. rysunku klienta.
lub stali z naklejonym rzepem.

To wykonanie ma dwie istotne zalety:

   pewne i hermetyczne po czenie na uszczelce z porowatej gumy

Rama z PVC z rzepem
Ta ma z rzepem
dla korpusu maszyny

Rama z PVC z rzepem
Ta ma z rzepem
dla korpusu maszyny

Uwaga!
Powy szy arkusz danych opisuje tylko std. propozycje mocowania os on harmonijkowych formowanych termicznie.
Na zamówienie wykonujemy równie  inne rozwi zania.

Mocowanie A

Mocowanie B

Mocowanie C

Mocowanie D

Mocowanie E

Mocowanie F

Uwaga!

OS ONY HARMONIJKOWE

  szybki monta  i demonta  os ony

  szybki monta  i demonta  os ony
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UL-OS UL-3S TL-DXC QL-CAP
UL-1S DL-DXC TL-DXI QL-RETT CL-SIM
UL-2ST TL-SIM QL-QUAD QL-ASI CL-ASI
091 106 015 151 164 165 169 017 020

PVC 0,5  PVC 1,0 PVC 1,5

AL 2,0 AL 3,0 AC 2,0 AC 3,0 AC 4,0
PVC 2,0 PVC 3,0
AL INOX

A B C D E F
A B C D E F

.................................................................mm
...........................................................................  mm

......................................................mm
.......................................................  mm

............................................mm
.............................................mm

.............................................................mm
..................................................mm

....................................................mm

Typ maszyny na której b d
zamontowane os ony:
Maszyny do obróbki metalu
Maszyny kamieniarskie
Maszyny jubilerskie
Maszyny dla przemys u tekstylnego
Maszyny do obróbki szk a
Maszyny spo ywcze
Maszyny dla przemys u farmaceutycznego
Maszyny rolnicze
Maszyny garbarskie
Maszyny dla przemys u ceramicznego
Maszyny dla przemys u drzewnego

Inne

Typ maszyny na której b d
zamontowane os ony:

Ciecze z którymi ma kontakt os ona:

Zanieczyszczenia spadaj ce na
os on :
Wióry stalowe
Wióry eliwne
Wióry mosi ne
Wióry aluminiowe
Wióry drewniane
Zapylenie otoczenia
Odpryski spawalnicze
Inne

Woda/para
Ch odziwo/olej
Olej o lepko ci wg. ISO.............
Inne

Zanieczyszczenia spadaj ce na
os on :

Ciecze z którymi ma kontakt os ona:

Masa zanieczyszcze  spdaj cych na
os on :
Masa zanieczyszcze  spdaj cych na

Temp. zanieczyszcze  spdaj cych na
os on :
Temp. zanieczyszcze  spdaj cych na

Temperatura
otoczenia:
Temperatura
otoczenia:
Max. pr dko  wysuwu ta my:

Max. przyspieszenie:

Max. pr dko  wysuwu ta my:

pieszenie:

Max. ilo  cykli roboczych na h

Max. dzienna ilo  godzin roboczychMax. dzienna ilo  godzin roboczych

Max. ilo  cykli roboczych na h

os on :

os on :

Os ona harmonijkowa formowana termicznie
Os ona harmonijkowa formowana termicznie ze sztywno zamontowan

 

aluzj
Os ona harmonijkowa formowana termicznie z przegubowo-ruchomo zamontowan

 

aluzj

Wykonanie:

Pozycja pracy:
Std formy:

Materia  pow oki:
Materia  ramy
prowadz cej-no nej:
Materia  ramy
mocuj cej:
Materia

 
aluzji:

Mocowanie ramy mocuj cej 1:
Mocowanie ramy mocuj cej 2:

Wykonanie:

Pozycja pracy:
Std formy:

Materia  pow oki:
Materia  ramy
prowadz cej-no nej:
Materia  ramy
mocuj cej:
Materia

 
aluzji:

Mocowanie ramy mocuj cej 1:
Mocowanie ramy mocuj cej 2:

.............................................................................
............................................................nr. ................
..............................................  .........................

..............................................................
 ..............................................................................

.......................................................................................
...................................................................................

Klient:
Ulica:
Miasto:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Osoba kontaktowa:
Kraj:

poziomo pionowo poprzecznie-na boku

D ugo  max.
D ugo  min.
Skok
Wysoko  os ony (h)
Szeroko  os ony (B)
Szeroko  fa d (Fb)
Wysoko  os ony prawa (h1)
Wysoko  os ony lewa (h2)
Wst p dolny (u)
Wst p dolny prawy (u1)
Wst p dolny lewy (u2)
Szeroko  wk adki (ASB)
Wyst p (L)
Wyst p (Z)

.................................................mm

Arkusz zapytania ofertowego dla os on harmonijkowych.

OS ONY HARMONIJKOWE

Max. przys

................................................ Kg

.................................................°C

............................................°C

....................................................m/min.

..............................g

.............

................................................................

.................................................................mm

......................................................mm

....................................................................mm

....................................................................mm
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PVC Poliuretan + Poliester + Poliuretan 90

Dost pne

   

H

X
h

W

W 1X

   

     
     

W1 X W H h

15 19 56 36 5
 20 19 61 40,5 5
 25 19 67 43 7,5
 30 19 72 51 8
 35 19 76,5 51 9
 45 19 87,5 61 10 

  

 INA
 KUE

 35
 1250

 S1

     

    
    

S1 PVC PVC + Poliester + PVC 0,25 90
  0,50 (TEMAT020)
 

P1
  0,50 0,25 (TEMAT015)
 

LX

 

PVC Panox/Kevlar Poliuretan + Poliuretan 150
  1,00 0,33 (TEMAT169)

Os ony harmonijkowe dla prowadnic liniowych.

Lmax

Skok Lmin

Przyk ad monta u os ony na prowadnicy liniowejPrzyk ad monta u os ony na prowadnicy liniowej.

Oznaczenie
Materia

ramki
Materia
os ony

Lmin
przy 1000 mm Dost pno

Dost pne

Na yczenie klienta

Wymiary
Oznaczenia kodowe

Producent prowadnicy
Model prowadnicy
Warto  W1
Lmax
(skok + Lmin)
Rodzaj materia u

W przypadku W1 o wymiarach 55-65 prosimy o kontakt z naszym biurem technicznymW przypadku W1 o wymiarach 55-65 prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym.

OS ONY HARMONIJKOWE

    
    

Oznaczenie
Materia

ramki
Materia
os ony

Lmin
przy 1000 mm Dost pno
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Typ B: Ramki mocuj ce czone na rzep (B1 lub B2)

M

M

W 4

2.3

11

6

22

Ø
 4

.5

C

2

Ø 4.5

Ø 4.5

C1

W

=

W

= = =3

= =

1 3

21 3 4

4

H

4
C H

1

6

3

 

  

Typ B2 z PVCTyp B1 z PVC

Prowadnica  W C  
15  52  26  2

 25  63  32  2
 30  68  34  2

 45  83  28  3
 55  104  35  3
 65  128  32  4

 H1  C1  
   

42 26 2
 46,5 29 2
 46,5 32 2
 54 34 2
 53 36 2
 62 28 3 

  W H C
   

15 56 36 0 
 20 61 40,5 8

 65 132 90 18 
69 35 3
86 32 4

Zgrzewane termicznie os ony harmonijkowe do prowadnic liniowych.

Typ A: Mocowanie klamramiTyp A: Mocowanie klamrami.

Typ B: Ramki mocuj ce czone na rzep (B1 lub B2).

Standardowe rozwi zanie mocowania
os ony do prowadnicy liniowej.

Klamry nale y przykr ci  do elementu roboczego M wkr tami.

Odpowiednie mocowanie dla os ony z pozycji 1-2-3-4
z k towym lub p askim zako czeniem.

Odpowiednie rozwi zanie do pracy
w suchym rodowisku.

P ytki z rzepami nale y przykr ci  wkr tami do elementu M.

Standardowe mocowanie                          Standardowe mocowanie

Prowadnica
otworó  w
liczba

a) Mocowanie standardowych ko cówek typ 1 od góry prowadnicy
b) Mocowanie os ony do standardowych ko cówek typ 1 przez mocny docisk
a) Mocowanie standardowych ko cówek typ 2 do wózka za pomoc  wkr tów
b) Mocowanie os ony ze standardowymi ko cówkami typ 2 przez mocny docisk
a) Mocowanie niestandardowych ko cówek typ 2 do k townika przykr canego za pomoc  wkr tów
b) Mocowanie os ony do standardowych ko cówek typ 2 przez mocny docisk
Przyk adowe opcje mocowania przedstawiono w poz. 1-4Przyk adowe opcje mocowania przedstawiono w poz. 1-4.

Dla innych rozmiarów i typów prowadnic prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym.

OS ONY HARMONIJKOWE

otworó  w
liczba
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Lmax

Lmax

   

THK

HSR

35

1500

P1

A-A

= = = 

Company name ........................................................

Contact person: .......................................................

Phone: .......................................................................

 ............................................................................

Quantity: ...................................................................

Annual demand: .......................................................

Date:  .........................................................................

Notes: ........................................................................

  ...............................................................................

  ...............................................................................

 ...................................................................................

 .........................................................................................

15 20 25 30

35 45 55 65

.............................................................................. mm

S1 P1 LX

Standardowe modele os on harmonijkowych do prowadnic liniowych.
Dost pnoProducent prowadnicy Model prowadnicy Opis symboli

Typ S1 i P1 os ony standardowe.

Os ony produkowane na specjalne 
zamówienie.

Przyk ad jak nale y odczytywa  oznacznie
os on   z   odpowiednimi   ko cówkami dla
konkretnej prowadnicy liniowej.

Producent prowadnicy

Model prowadnicy

Warto  W1

(skok + Lmin)

Rodzaj materia u

System mocowania ko cówek

Na  zamówienie  mo emy  wykona  os ony dla
ka dej   prowadnicy   liniowej. W   tej   sprawie
nale y skontaktowa  si  z naszym biurem tech.

Uwaga!Uwaga!

Kwestionariusz dla formowanych termicznie os on dla prowadnic liniowych.
Producent prowadnicy

Model prowadnicy
Warto  W1

(skok + Lmin)
Rodzaj materia u

System mocowania
góry prowadnicy

System mocowania
do sto u jezdnego

Typ A z klamrami
Typ B1 z ramkami z PVC

Typ A z klamrami
Typ B2 z ramkami z PVC

Uwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania ofertyUwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania oferty.

OS ONY HARMONIJKOWE

ABBA ...

HIWIN AGH...
   LGH...
   LGW...
   LGR...
   HGH...
   HGR...
   HGW...
IKO LWE...
   LWH...

   JHS...
INA KUE...
   KUSE...
   KUVE...
   RUE...
   TKD...
   TKSD...
   TKVD...
NSK LH...
   L1H...
   LS...

SBG ...
SCHNEEBERGER MRA...
   MRB...

LLBHS...
STAR 1605...
   1805...
THK HSR...
   SHS...
   SR...
   SSR...
   HCR...
   HRW...
   SNS...
TSUBAKI H...
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NP

    

   

T1 = 
T2 = 
T3 = 

T4 = 
T5 = 
T6 = 

P.A. = 

P.C. = 

P.C. = NP  PCP + 10 mm

P.A.  

AP

X AP PCP   

38 55 10

 67 100 10

 89 125 10

PVC/PU  DM-PU-G
PVC/PU  DM-PU-N

 PVC  DM-PU-G
PVC  DM-PU-N

 PVC  DM-PU-G

Informacje o podno niku no ycowym/platformie.

Wymiary podno nikaWymiary podno nika

Górna czGórna cz
szeroko  sto u
d ugo  sto u
grubo  obrze a

Dolna czDolna cz
szeroko  sto u
d ugo  sto u
grubo  obrze a

OtwarcieOtwarcie
d ugo  po otwarciu

Zamkni cieZamkni cie
d ugo  po zamkni ciu

Charakterystyka os on mieszkowych DURATITE.TM

Sposób obliczania d ugo ci 
os ony po ci ni ciu.

= ilo  fa d =

Materia Kolor Kod

ó ty/Czarny
Czarny

ó ty/Czarny
Czarny

ó ty/Czarny

OS ONY HARMONIJKOWE
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Uwaga!

   

    

Os ony do podno ników no ycowych.

Os ony harmonijkowe formowane termicznie typ - QL-RETT.

Arkusz zapytania ofertowego ze str. 26

W przypadku wymiarów nie wi kszych ni  a=1200 i B=1600 mo emy dla Pa stwa wyprodukowa
 os ony ta sze o takich samych w a ciwo ciach, ale wykonanych z materia u Type J-Tex.

OS ONY HARMONIJKOWE

Uwaga!

W celu uzyskania szczegó owych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym.
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T1 = .............................................................................. mm
T2 =  ............................................................................. mm
T3 = .............................................................................. mm
T4 =  ............................................................................. mm
T5 = .............................................................................. mm
T6 = .............................................................................. mm
P.A. =  ........................................................................ mm
P.C. =  ........................................................................ mm
NP =  ......................................................................... mm
A =  ............................................................................. mm
B = .............................................................................. mm
X = .............................................................................. mm

DCI1    DCE1     DVI1     DVE1    DFL1
DCI2    DCE2     DVI2     DVE2    DFL2

Standartowe sposoby monta u os on.
Górna cz

Dolna cz

DCI1 - mocowanie 
wew. ko nierza przy
u yciu wkr tów.

DCE1 - mocowanie 
zew. ko nierza przy
u yciu wkr tów.

DVI1 - mocowanie 
wew. ko nierza VELCRO
przy u yciu wkr tów.

DVE1 - mocowanie 
zew. ko nierza VELCRO
przy u yciu wkr tów.

DFL1 - mocowanie 
przy zastosowaniu
ramki. Stosowane
w specjalnych
aplikacjach.

DCI2 - mocowanie 
wew. ko nierza przy
u yciu wkr tów.

DCE2 - mocowanie 
zew. ko nierza przy
u yciu wkr tów.

DVI2 - mocowanie 
wew. ko nierza VELCRO
przy u yciu wkr tów.

DVE2 - mocowanie 
zew. ko nierza VELCRO
przy u yciu wkr tów.

DFL2 - mocowanie 
przy zastosowaniu
ramki. Stosowane
w specjalnych
aplikacjach.

Przyk ady aplikacji:
Pionowe os ony drzwi
Os ony w pomieszczeniach magazynowych
Podstawowe os ony elementów sprz tu medycznego

Kwestionariusz zapytania ofertowego

Sposób monta u górnej cz ci

Sposób monta u dolnej cz ci

Uwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania ofertyUwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania oferty.

OS ONY HARMONIJKOWE
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P.A. P.C.

Typ CL-SIM

Typ TL-SIM

     P.A.    +2
     AP

NP

   

    

   
P. C. = NP .

AP . 1,41

 P.A.
 P.C.
 Skok
 a
 B

 d
 AP
 NP

Wersja klejona "A"

Wersja szyta "B"

4 + grubo  ramki

= liczba fa d =

= rozci gni cie 1 fa dy = x

    P.A.  +2
    AP

NP

P. C. = NP .

AP . 1,41

2,5 + grubo  ramki

= liczba fa d =

= rozci gni cie 1 fa dy = (x-8)

Sposób obliczania min d . po ci ni ciu.

Sposób obliczania min d . po ci ni ciu.

Oznaczenie Opis Wymiar   Typ

Uwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania ofertyUwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania oferty.

Produkt Specjalny: p askie os ony harmonijkowe szyte i klejone.

OS ONY HARMONIJKOWE

Długość otwarta

Długość po ściśnięciu

(P.A. - P.C.)

Wysokość zewnętrzna

Szerokość zewnętrzna

Wysokość fałdy

Paramter zwrotny

Rozciągnięcie fałdy

Liczba fałd
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