
HÓFOGÓK
 KORCOLT LEMEZHEZ ÉS KLIK PANELHEZ 

www.maslen.hu

HÓFOGÓK KORCOLT LEMEZHEZ ÉS 
KLIK  PANELHEZ 
A korcolt fedőlemez és a KLIKpanel leszállításánál az 
ügyfeleknek a kiegészítők teljes választékát kínáljuk, beleértve 
az egylyukú hófogó, aminek a nyílása egy csőhöz való és 
kétlyukú hófogó, melyhez úgynevezett "felépítmény a második 
csőnek" jár. A falcolt a korcolt fedőlemezhez és a KLIK panelhez 
való csöves hófogó helyes használatának megoldásánál és 
tervezésénél konzultálni kell a kereskedelmi képviselőnkkel, 
esetleg bádogossal.

M 12x30 BIZTOSÍTÓ CSAVAROK
M 12x30 biztosítócsavarok anyákkal rozsdamentes 
acélból. Ø32 mm-es csövekhez alkalmas. Ez egy 
speciális csavar, amely a behúzása után nem lazul 
ki. Figyelem! A behúzását követően nincs 
lehetőség a csavar lazításán.

EGYLYUKÚ SZORÍTÓBILINCS
Korcolt fedőlemezre. Amely bal és jobb részből és 
két darab anyás biztosítócsavarból áll. A 
szorítóbilincs anyaga: 6mm vastag, 50 mm széles 
alumínium. A kapocs felületi kezelése AL.

SZORÍTÓBILINCS - FELÉPÍTMÉNY
A MÁSODIK CSŐNEK
Bal és jobb részből, két darab anyás ellen biztosító 
cső és egy felépítményből áll. A kapocs felületi 
kezelése AL.

CSŐ-ÖSSZEKÖTŐ ELEM
A csövek csatlakoztatására használatos, ha 
nagyobb hossz szükséges. A cső végébe bele kell 
tolni a csatlakozást és önvágó csavarral vagy 
szegeccsel kell biztosítani.

ALUMÍNIUM HÓFOGÓ CSŐ Ø32mm

CSŐVÉGZÁRÓ SAPKA
A csőnyílás végső lezárására szolgál. Színe 
fekete.

FELSŐ CSŐ RÖGZÍTŐ ELEM
A csővég kitolódása elleni biztosítására 
szolgál.

Csővégzáró sapka

Felső cső rögzítő elem

Alumínium hófogó cső Ø32mm

Csőcsatlakozás

Szorítóbilincs - felépítmény a 
második csőnek

Biztosító csavar 
M12x30

SZERELÉS
Szorítóbilincs szerelése nagyon egyszerű és gyors: a 
szorítóbilincset biztosító csavarokkal az álló falcra kell 
rögzíteni, kb 10 mm-re az alsó lemeztől. A biztosítócsavarok 
rozsdamentes acélból készülnek és a teljes meghúzást 
követően nem lehet meglazítani. Ez a megoldás azt biztosítja, 
hogy a szorítóbilincs be lazuljon ki és ne mozduljon el a falcon. 
Miután a szorítóbilincset az álló horonyhoz rögzítettük, az alsó 
alumíniumcsövet ráhúzzuk és biztosítjuk az elmozdulását a 
szorítóbilincs összehúzásával egymáshoz tolva. Ezen célból a 
szorítóbilincs nyílásai nagyobbak. Eltolódás esetében, 
ütközéssel biztosítható az alsó cső is. Ezt oldalról a 
szorítóbilincshez kell elhelyezni és a csövet elmozdulás ellen 
biztosító eső rögzítő elemmel kell ellátni (4 db-ot 6 m csőre). 

Egylyukú szorítóbilincs

Tartozékok hófogókhoz:




