
ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer
Vajerlås med integrerat upplåsningssystem, kompatibelt med Ø 1,5
och 2,5 mm stålvajrar.
Godkänd belastning (Ø 1,5 mm vajer): 35 kg*.
Godkänd belastning (Ø 2,5 mm vajer): 70 kg*.
* Belastningskapaciteten som anges för BizLines vajerlås förutsätter
att man använder vajrarna 1568007 och 1568009.
Testrapport från APAVE erhålles på begäran.

Råd
Ta hänsyn till minsta och största angivna belastning.
Se till att det inte finns spår av olja, färg eller rost på vajern.
Ska ej användas utomhus eller i en miljö med klor, havsluft eller
frätande ämnen.
Ska ej användas för lyftning.
Används endast för upphängning av utrustning för statisk belastning.
Ska ej användas för sammanfogning av två vajrar.
Ska ej användas för upphängning på mer än 60° i förhållande till
vertikalplanet.
Låt minst 75 mm av vajern sticka ut utanför låset

Tillämpning
Med BizLines vajerlås kan du hänga upp och säkra kabelkanaler,
belysningssystem, ventilationsrör, rör med fördragna elkablar,
centrumhål för armatur och skyltar m.m.
Används inomhus.

Användningssätt
1. Justerbart vajerlås med integrerat upplåsningssystem, försett med

pilmärkning som anger ingångs- och utgångsriktningen av vajern.
2. Upplåsning sker med en enkel tryckning.
3. Det går snabbt att justera den nödvändiga längden eller ändra

denna när föremålet väl är upphängt.

Egenskaper
Förpackade i plastlåda : 25

Fördelar
Minskar monteringstiden avsevärt:
installation upp till 6 gånger snabbare än
vanliga upphängningssystem.
Ergonomiska knappar möjliggör snabb
justering utan verktyg!
Avskalad, diskret och lätt design.
Mångsidigt: Ø 1,5 mm och Ø 2,5 mm vajer.

Spärrlås Ø 1,5-2,5 mm (x 25)
Mångsidigt och praktiskt på en och samma gång!
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Emballage Överförpackning 1

Överförpackning 2

LOGISTIKINFORMATION

Plastburk
Höjd (cm) : 6
Längd (cm) : 13.5
Djup (cm) : 9

Nettovikt (kg) : 0.65
Totalvikt (kg) : 0.71

Kartong
Höjd (cm) : 13
Längd (cm) : 41
Djup (cm) : 27

Nettovikt (kg) : 11.8
Totalvikt (kg) : 12.718.00x

Palett
Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 60

Nettovikt (kg) : 355
Totalvikt (kg) : 382540.00x
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