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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Bevat:

5 ophangvergrendelingen.
5 kabels met gelast uiteinde en schroefdraaduiteinde M6 aan de
andere kant.

Technische details
Vergrendelingsmateriaal: zink ZA2.
Vergrendelingsblok: gecomprimeerd gehard staal Rockwell 56C.
Vergrendelingsveer inox type 302.
Sluiter van de vergrending: UV-stabiel PP.
Vergrendelingsknop: PP met 33% glasvezelversterking.
Kabel: gegalvaniseerd staal (EN12385).
Schroefdraaduiteinde: glanzend gegalvaniseerd staal.
Achteraan bevestigen op het raamwerk volgens NFC 15-100.

Richtlijnen
Respecteer de minimale en maximale bedrijfsbelasting
controleer of de kabel vrij is van olie, verf of roest.
Niet buitenshuis gebruiken of in gechloreerde, mariene of corrosieve
omgevingen
Niet gebruiken voor optillen.
Uitsluitend gebruiken voor het ophangen van apparatuur onder
statische lading.
Niet gebruiken voor het samenvoegen van twee kabels
Niet gebruiken voor het ophangen onder een hoek van meer dan 60°
ten opzichte van een loodlijn..

Toepassingen
Voor het ophangen van kabelgoten, verankering in betonnen
plafonds en sandwichpanelen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Kenmerken
Lengte draadstang : 20
Totale lengte (mm) : 48
Aanvaarde belasting (kg) : 25
Gebruik : Binnen

Voordelen
Geschikt voor centerpunt beveiligingsset
DCL.
De M6 schroefdraad is compatibel met alle
DCL-dozen op de markt.

Beveiligingskit voor DCL centraaldoos (x5)

Plastic doos
Hoogte (cm) : 6
Lengte (cm) : 13,5
Diepte (cm) : 9

Netto gewicht (kg) : 0,25
Bruto gewicht (kg) : 0,29

Karton
Hoogte (cm) : 13
Lengte (cm) : 41
Diepte (cm) : 27

Netto gewicht (kg) : 5,22
Bruto gewicht (kg) : 6,218x

Pallet
Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 60

Netto gewicht (kg) : 155
Bruto gewicht (kg) : 173540x
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