HAKITEC 450 – nu med HAKI Trak!
Passar både ram och spira – eller fortsätt med fackverksbalk även i väggen

HAKITEC 450 med HAKI Trak
Fackverksbalk 450 AL har nu utvecklats så att även den kan
kombineras med de populära HAKI Trak dukarna. Balkarna
har försetts med byglar på vertikaler för enkel montering av
uppstyvande längdbalkar och diagonaler. Dessutom har det
övre röret hål för snabbt montage av skenfästen.

HAKITEC 450 Hall
Med fackverksbalk även i väggen och HAKI Trak duk hela
vägen, får man en smidig och snabb lösning för den enkla
hallen. Använd med fördel den prisvärda HAKITEC duken
med kederlist. Levereras på rulle och kapas i samband med
montaget till rätt längd.

Fackverksbalk 450 AL m. byglar

Skarvrör 450

Skarvrör 37,5° yttre/inre

Låssprint

Längdbalk LB

Diagonalstag 450

L=2220, 4100, 6100 resp. 8100 mm. Med byglar
på vertikaler och hål i övre röret för skenfästen

Diameter 12 mm resp. 16 mm

Skarvrören skall monteras med 4 st
låssprint 12 mm per skarvrör

Med fjäderlås
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Skarvrören skall monteras med låssprint 12 mm

Teleskopiskt för fackbredd 3050/2500
Med bygelfästen

Fackverksupplag

Nockrulle 450

Skena

Skena nock + takfot

Skarvdon

Skenfäste

Skenfäste takfot justerbart

Skenfäste koppling

Dragok 3050

Styrning HAKI Trak duk

Dukklämma

HAKITEC-duk

Monteras med 1 st låssprint 12 mm

För dukmontering

Skarvlås, Skarvpinne AL och Skarvpackning

För fixering av duk

L=1250, 2250, 3250 resp. 6250 mm
Med 1 st Skarvpinne AL monterad i övre änden

Monteras till fackverksbalk 450 AL med 1 st
låssprint 12 mm

För montering av HAKITEC-duk med kederlist

Armerad plastduk, 320 g/m² med kederlist

Snabb och enkel montering
Den lätta HAKITEC duken med kederlist monteras
snabbt och enkelt med hjälp av dragok och dragrep.
Inmatningen i kederskenorna underlättas av de smarta
styrdonen. Skär av duken från rullen och fixera den slutligen med dukklämmorna till skenorna.
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15°, 22,5° alt. 37,5°

L=3050
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Inkl. 2 st klämbeslag
Ställbar i 8-22,5° samt 0°

