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DOPORUČENÁ ZATÍŽENÍ

nelze porovnávat mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušení a výpočtu 
může být rozdílná. fischer dbá na bezpečnost, proto doporučené hodnoty 
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
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Objímka plastová FC

POPIS

▪ Plastová objímka na trubky pro účinné vedení kabelů a potrubí.

Výhody/přínosy
▪ Jednoduchý systém „naklapnutí“ zkracuje dobu montáže.
▪ Elastičnost dovoluje roztažnost trubek.

▪ Vysoká únosnost spojení s velkou flexibilitou.
▪ Odolává teplotám od -40 °C do +80 °C.
▪ Materiál je stabilní proti UV záření a tím vhodný  
   pro různé oblasti použití i pro venkovní použití.
▪ Neobsahuje silikon.

PŘEHLED

CLIP FC plastová 
objímka na trubky

Pro upevnění:
▪ kabelových tras
▪ plastových trubek

MONTÁŽ

Tipy pro montáž
▪ Do sebe zapadající základny příchytek
   umožňují připojit do řady další dvě 
   příchytky.
▪ Lze vkládat do montážních lišt tvaru 
   C s otevřením 11 mm.

typ katalogové
číslo

pro kabely a trubky od / do
dmin - dmax

počet kusů
v balení

[Ø mm]

FC 6 - 9 GR  68060 6 - 9 100

FC 9 - 12 GR  68062 9 - 12 100

FC 12 - 16 GR  68064 12 - 16 50

FC 16 - 20 GR  68066 16 - 20 25

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové rozměry hřebíku rozměry podložky počet kusů počet kusů

číslo [mm] [mm]  v balení v kartonu

NSB 2/40  48308  2 x 40 27 x 34 200 2000

NSB 2/50  48309  2 x 50 27 x 34 150 1500

NSB 2/60  48310  2 x 60 27 x 34 100 1000

NSB 3/40  48311  3 x 40 27 x 34 200 2000

NSB 3/50  48312  3 x 50 27 x 34 150 1500

NSB 3/60  48313  3 x 60 27 x 34 100 1000

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hřebík s plastovou podložkou NSB

POPIS

▪ Hřebík vysoké pevnosti s polypropylenovou podložkou.

Výhody/přínosy
▪ Pouze 1 podložka pro šířku dvou drážek.

▪ S rozměry 27 mm a 34 mm se podložka hodí pro nejběžnější 
   šířky drážek.
▪ Vyklenutá hřebenová stavba podložky pro dosažení optimální 
   přítlačné síly.

PŘEHLED

Vhodný pro:
▪ dřevo
▪ tvrdé desky
▪ dřevotřískové desky
▪ překližku

▪ pórobeton
▪ sádrové stěny

Pro upevnění:
▪ kabelů do drážek ve 
   stěnách

NSB hřebík s plastovou
podložkou


