PullBloc Line
Základní podložka s klikem, ve kterém jsou
uloženy tlakové pružiny, zajišħuje bezproblémové klikové nasazení krytky rozety. Obsahuje
kuliÏkové ložisko vyrobené z tvrzené oceli ve
vysoké pěesnosti, které zajišħuje hladký a tichý
pohyb kliky i po 1 000 000 stlaÏení. Vhodné pro
stupeĊ zátÝže 3 a 4.
Kotva z tvrzeného plastu tvoěí celek spolu se Ïtyěhranem a klikou. SpoleÏná
rotace tohoto celku uvnitě základního kroužku zabraĊuje těení na hrdle
kliky, což zvyšuje životnost celého systému.
Kovový kroužek spojuje a zpevĊuje celou vnitění konstrukci. Zajišħuje
potěebnou stabilitu a bezproblémové upevnÝní na dveěích. Tlakové pružiny z kvalitní oceli vytváěejí aktivní vratný mechanismus kliky.
Kompletní systém upevnÝní zajišħuje pěesné uložení Ïtyěhranu.
Zalisované závity s délkou 30 mm (spolu se standardnÝ balenými šrouby)
umožĊují použití pro variabilní tloušħku dveěí od 35 do 50 mm. Šrouby
M4 se dají našroubovat dostateÏnÝ hluboko, Ïímž se systém PullBloc
stává velmi stabilním.

kuličková ložiska
30 let záruka
1 000 000 cyklů
žádná údržba
tichý chod

PullBloc garantuje bezporuchovou funkÏnost po dobu 30 let na kliky
všech znaÏek s originálním ložiskovým systémem PullBloc. Všechny
norem DIN, EN a O- Norm.

SlideBloc Line
Ložisková mechanika je založena na bezúdržbovém kluzném ložisku, které se skládá
z kovové kruhové základny potažené polyamidovou vrstvou. Je vhodná pro stupeĊ
zátÝže 3 a 4.
Kovový kroužek je nosnou Ïástí celého systému,
poskytuje vnitění konstrukci nezbytnou stabilitu.
UpevĊovací prvky – zalisované závitové vložky a M4 šrouby zajišħují
stabilní a trvalé pěilnutí ke dveěím.
Pohyblivé Ïásti – kotva s klikou a Ïtyěhranem tvoěí jeden celek. Jejich
souÏasná rotace zabraĊuje jakémukoli těení na hrdle kliky a trvale zaruÏuje její otáÏení bez odporu v radiálním i axiálním vedení. Doraz brání
klice zaujmout jinou pozici, než je jím nastaveno, tzn. nepustí ji výše,
než je dané dorazem.

kluzná ložiska
10 let záruka
200 000 cyklů
žádná údržba
tichý chod
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