PullBloc Line
Základná podložka s klikmi, v ktorej sú uložené tlakové pružiny, zabezpečuje bezproblémové klikové nasadenie krytky rozety. Obsahuje
guličkové ložisko vyrobené z tvrdenej ocele
vo vysokej presnosti, ktoré zaisťuje hladký
a tichý pohyb kľučky aj po 1 000 000 stlačeniach. Vhodné pre stupeň záťaže 3 a 4.
Kotva z tvrdeného plastu tvorí celok spolu so štvorhranom a kľučkou.
Spoločná rotácia tohto celku vo vnútri základného krúžku zabraňuje
treniu na hrdle kľučky, čo zvyšuje životnosť celého systému.
Kovový krúžok spája a spevňuje celú vnútornú konštrukciu. Zaisťuje
potrebnú stabilitu a bezproblémové upevnenie na dverách. Tlakové pružiny z kvalitnej ocele vytvárajú aktívny vratný mechanizmus kľučky.
Kompletný systém upevnenia zabezpečuje presné uloženie štvorhranu. Zalisované závity s dĺžkou 30 mm (spolu so štandardne balenými skrutkami) umožňujú použitie pre variabilnú hrúbku dverí od 35
do 50 mm. Skrutky M4 sa dajú naskrutkovať dostatočne hlboko, čím
sa systém PullBloc stáva veľmi stabilným.

3 guličkové ložiská
3 30 rokov záruka
3 1 000 000 cyklov
3 žiadna údržba
3 tichý chod

PullBloc garantuje bezporuchovú funkčnosť počas 30 rokov na kľučky
všetkých značiek s originálnym ložiskovým systémom PullBloc. Všetky
systémy PullBloc sú vyrobené v Nemecku a certifikované podľa viacerých noriem DIN, EN a O-Norm.

SlideBloc Line
Ložisková mechanika je založená na bezúdržbovom klznom ložisku, ktoré sa skladá
z kovovej kruhovej základne potiahnutej polyami
dovou vstvou. Je vhodná pre stupeň záťaže 3 a 4.
Kovový krúžok je nosnou časťou celého systému, poskytuje vnútornej konštrukcii nevyhnutnú
stabilitu.
Upevňovacie prvky – zalisované závitové vložky a M4 skrutky zaisťujú stabilné a trvácne prilnutie k dverám.
Pohyblivé časti – kotva s kľučkou a štvorhranom tvoria jeden celok. Ich
súčasná rotácia zabraňuje akémukoľvek treniu na hrdle kľučky a trvalo
zaručuje jej otáčenie bez odporu v radiálnom aj axiálnom vedení. Doraz
bráni kľučke zaujať inú pozíciu, ako je ním nastavené, tzn. nepustí ju
vyššie, ako je dané dorazom.

3 klzné ložiská
3 10 rokov záruka
3 200 000 cyklov
3 žiadna údržba
3 tichý chod

Vyrobené v Nemecku. Certifikikované podľa DIN EN 1906.

Vysvetlivky
z výšená záruka na mechaniku 10 a 30 rokov

obsahuje PullBloc vratný mechanizmus.

preskrutkovanie cez dvere

obsahuje SlideBloc vratný mechanizmus.
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