SH-62
Tot 130 kg draagkracht per bovenkast.
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Onzichtbare steun – absoluut bestrouwbaar en hoog belastbaar:
de SH-62 wordt onzichtbaar gemonteerd en glanst door variabiliteit
en goede toegankelijkheid.
Een beslag, dat zich niet op de bodem van de bovenkant richt, maar naar de wensen van
de monteur. De clou: de SH-62 wordt aan de zijwand bevestigd: daardoor kunnen ook
onderscheidende hoge kasten op een montagehoogte aangebracht worden. Op deze wijze
kan er elegant met elektro-leidingen omgegaan worden. De montageplaten hebben bevestigingsgaten voor extra zekerheidsschroeven bij extreme belasting. Net zo belangrijk bij
onzichtbare montage is de gemakkelijke toegankelijkheid naar de verstelschroeven. Nog een
pluspunt. De verstelschroeven kunnen zowel vanuit de binnenzijde van de kast als vanuit de
achterzijde bereikt worden.

Alle voordelen in een overzicht:
•

•
•

•
•
•
•

Draagkracht tot 130 kg per bovenkast
volgens DIN 68840
Geheel stalen uitvoering, verzinkt
Onzichtbare montage, los van bodem
bovenwand
Speciaal geschikt voor hoge kasten
Voor stalen geleiders en wandhaken geschikt
Transportbeveiliging (indien gewenst)
Lastverdeling door drie schroeven op plaat
en 1 spaanplaatschroef
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•
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•
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gering ruimteverlies van maar 16 mm
achter de achterwand
Zijverstelling: Verstelbereik 8 mm
bij haakophanging, 16 mm bij geleider
Hoogte-verstelling: verstelbereik 15 mm
Diepte-verstelling: verstelbereik afhankelijk
van vrije ruimte tot max. 21 mm
Inbouw met montage-automaten mogelijk
Kunststof montagegeleiding begeleid het
beslag in de juiste hangpositie
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Kastophanger SH-62

De beslagvariant SH-6202 maakt een
extra schroefbevestiging mogelijk in de
zijwand of boden van bovenwand.

De SH-6301 is een beslagvariant met 4 mm
gebogen draagarm. Hiermee kan ook extra hoge
bovenkasten met 16 mm vrije ruimte een zekere
bevestiging met de geleider gewaarborgd worden.
De diepteverstelling reduceert zich bij deze uitvoering tot 4 mm.

Artikel-nr. (links)

Artikel-nr. (rechts)

SH 6201

D862.001.10.17

D862.001.20.17

SH 6202

D862.202.10.17

D862.201.20.17

VPE/Verpakkingseenheid

VPE 100

VPE 100

VPE 100 = 100 Stuks in doos
Industrieverpakking op aanvraag.

Afdekkappen
Artikel-nr.
wit RAL 9010

D851.000.99.62

parelwit RAL 1013

D851.000.99.95

grijswit RAL 9002

D851.000.99.08

cremewit RAL 9001

D851.000.99.09

okerbruin RAL 8001

D851.000.99.86

bruinbeige RAL 1011

D851.000.99.96

vernikkeld

D851.000.99.25

VPE/Verpakkingseenheid

VPE 100

VPE 200 = 200 Stuks in doos
Andere kleuren op aanvraag.

Montage- en inbouw-wijze
Fijnverstelling in hoogte, diepte en zijwaarts
Zijwaartse verstelling: bij stelen geleiders 16 mm,
bij wandhaken 8 mm
Hoogte-verstelling: verstelbereik 15 mm
Diepte-verstelling: afhankeliojk van vrije ruimte
max. 21 mm

Alle maten in millimeters.
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