
מנגנוני פתיחה לריהוט

בוכנות גז

הרכבה לסגירה איטית

בוכנת גז מתכווננת KRABY - הקדמה

הרכבה לסגירה רגילה

 כיוונון זווית פתיחת הדלת
סיבוב הבורג משנה את זווית פתיחת הדלת

שימו לב!
יש להשחיל את הזרוע לתושבת כאשר 

הדלת פתוחה

KRABY מחבר דלת לבוכנת
המתאימים  קדחים  שני  בעזרת  חיבור 

לברגי Ø4 מ"מ או ברגי יורו Ø5.9 מ"מ
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KRABY
 סדרת בוכנות גז איכותיות הניתנות לכיוונון, מבית ITALIANA FERRAMENTA, איטליה.

בוכנות דינמיות - כאשר עוזבים את הדלת בעת פתיחה או סגירה, הדלת ממשיכה את 	 
התנועה בעצמה בצורה רכה הודות למנגנון בלימה מיוחד.

בוכנות סטטיות - כאשר עוזבים את הדלת בעת פתיחה או סגירה, הדלת נעצרת 	 
בזווית בה היא נמצאת.

הבוכנות מתאימות להרכבה בסיסטם קידוח 32 מ"מ.	 
תושבת הבוכנה ניתנת להרכבה בשני מצבים על אותו קדח בדופן הארון וכך ניתן 	 

לשלוט בעוצמת הסגירה.

סרקו לחישוב משקל הדלת 
המתאים המנגנון  ולמציאת 

סרקו לצפייה בסרטון  
הדגמת המוצר
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KRABY מחבר ארון לבוכנת
חיבור בעזרת שני פינים בקוטר 5 מ"מ וקדח 

לבורג Ø4 מ"מ או בורג יורו Ø5.9 מ"מ
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מנגנוני פתיחה לריהוט

K1978 בוכנת גז דינמית לדלת מתרוממת גבוהה

מ"מ.  0 בגובה  תושבת  עם  ישר  קפיצי  בציר  לשימוש  מתייחסים  שבשרטוט  הנתונים   * 

בורג כיוונון
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 ,KRABY בוכנת גז סטטית מתכווננת מסדרת הבוכנות האיכותיות
 מבית ITALIANA FERRAMENTA, איטליה.

מתאימה במיוחד לדלתות גבוהות.	 
בוכנה באורך 355 מ"מ אשר מגיעה בעוצמות שונות, מ-60 ועד 160 ניוטון.	 
משמשת עבור דלת הנפתחת כלפי מעלה.	 
מנגנון סטטי - כאשר עוזבים את הדלת בעת פתיחה או סגירה, הדלת נעצרת בזווית 	 

בה היא נמצאת.
הבוכנה מתאימה להרכבה בסיסטם קידוח 32 מ"מ.	 
לשימוש עם דלתות בטווח גדלים ומשקלים רחב - ראו טבלה.	 
מתאימה לדלתות עץ או דלתות עם מסגרת אלומיניום רחבה )מינ' 40 מ"מ(.	 
בעלת בורג לכיוונון זווית הפתיחה.	 
קיימת אפשרות לכיוונון עוצמת הסגירה )סגירה רגילה או איטית(.	 
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טבלה להתאמת כמות ועוצמת הבוכנות 
)N( לפי מידות הדלת הנתונות במ"מ

       רוחב 
450600900120015001800גובה

300-3501X601X601X602X602X602X90
351-4001X601X601X602X602X902X90
401-4501X601X602X602X902X902X120
451-5001X602X602X602X902X120-
501-5502X602X602X902X120--
551-6002X602X602X902X120--

נתונים לתכנון

מ"מ   18  MDF לדלתות  מתייחסת  הטבלה 
ולדלתות זכוכית 4 מ"מ עם מסגרת אלומיניום.

להזמנה

תיאורדגם
K1978 355 06060N בוכנה אורך 355 מ"מ, כוח
K1978 355 09090N בוכנה אורך 355 מ"מ, כוח
K1978 355 120120N בוכנה אורך 355 מ"מ, כוח
K1978 355 160160N בוכנה אורך 355 מ"מ, כוח

בוכנת גז דינמית KRABY לדלת מתרוממת

סרקו לחישוב משקל הדלת 
המתאים המנגנון  ולמציאת 

מדף

60 מינ'
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