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Złącze do obejmy rurowej

Stalowa złączka

Zakończenie przyścienne,
regulowane

Tulejka przyścienna, 
wydłużona
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35 cm

Tulejka przyścienna 

Pas karkowy na obejmie przedłużonej

Pas karkowy na obejmie zaciskowej
na rurze 60mm

 Złącze do obejmy rurowej

 Specjalnie zaprojektowane złącze rurowe zaciskowe 
dla dodatkowej wytrzymałości, np. do montażu 
przedniej rury ograniczającej lub rury karkowej.

 Rozmiar
 Do rury 48 mm
 Do rury 60 mm

 Stalowa złączka

 Stalowa złączka do łączenia rur.

 Rozmiar
 Do rury 48 mm
 Do rury 60 mm
 Do rury 76 mm

 Tulejka przyścienna

 Do montażu rury na ścianie lub posadzce, np. do 
montażu rury przedniej na ścianie.

 Rozmiar
 Do rury 48 mm
 Do rury 60 mm

 Zakończenie przyścienne, regulowane

 Do regulowanego montażu rury karkowej na ścianie 
za pomocą zacisku drutu lub obejmy krzyżowej.

 Rozmiar
 48 mm x 35 cm

 Mocowania
 Zacisk krzyżowy 48 x 48 mm
 Zacisk druciany 48 x 48 mm

 Tulejka przyścienna, wydłużona

 Do montażu rury karkowej na ścianie (gdy ta jest 
niska).

 Mocowania
 Dla wszystkich tulejek przyściennych
 kotwa montażowa M10 x 71 (2 na każdą tulejkę)

 Pas karkowy dla wygrodzeń legowiskowych

 Nylonowy pas karkowy zamiast rury karkowej jako 
rozwiązanie pozycjonujące zwierzę w przestrzeni 
legowiskowej. Zapobiega „szorstkiemu” kontaktowi 
krowy z metalową rurą karkową. Pas karkowy  jest 
mocowany do każdego wygrodzenia za pomocą 
specjalnie zaprojektowanych obejm. 

 Pas karkowy 50 mm, rolka 100 m
 Pas karkowy 50 mm, rolka 50 m
 Obejma do montażu na obejmie przedłużonej 

(śruby i nakrętki załączone)
  Obejma rury karkowej przedłużona z dodatkowymi 

otworami na mocowanie pasa karkowego
 Obejma zaciskowa pasa do rury 60 mm (cybanty 

oraz nakrętki załączone)
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 Obejma krzyżowa, typ „T”

 Rozmiar A x B
 34 x 48 mm
 48 x 48 mm
 48 x 60 mm
 48 x 76 mm
 60 x 60 mm (TJ210)
 60 x 76 mm (TJ210)

 Obejma krzyżowa, typ „T”, wersja wzmocniona

 Szczególnie solidna obejma krzyżowa „T” wzmac-
niająca konstrukcję. Dwie śruby montażowe z 
nakrętkami załączone. 

 Rozmiar A x B
 48 x 48 mm
 48 x 60 mm
 60 x 60 mm
 60 x 76 mm

 Obejma krzyżowa

 Rozmiar A x B x C
 48 x 48 x 48 mm
 48 x 60 x 48 mm
 48 x 76 x 48 mm
 60 x 60 x 60 mm
 60 x 76 x 60 mm

 Obejma krzyżowa typu  „T”, model Frisia

 Rozmiar A x B
 60 x 60 mm
 60 x 76 mm

 Obejma krzyżowa, model Frisia

 Rozmiar A x B x C
 60 x 60 x 60 mm
 60 x 76 x 60 mm

 łącznik rury tylnej krawędzi legowiska

 Łącznik do pręta ustalającego 48 mm
 Łącznik do listwy ustalającej 60 mm
 Łącznik do listwy ustalającej 76 mm
 Śruba kotwiąca do podłogi M10 x 86 (2 na łącznik)

 Rura ograniczająca (rura ze zmniejszoną częścią 
końcową), długość robocza 5,90 m

 Średnica 48 mm
 Średnica 60 mm
 Średnica 76 mm

A

Obejma krzyżowa, typ „T”,
wersja wzmocniona

Obejma krzyżowa

Obejma krzyżowa, typ „T”

Obejma krzyżowa typu  „T”,
model Frisia
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Obejma krzyżowa,
model Frisia

Mocowania do rury ograniczającej
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cybant

Kątownik montażowy Łącznik elementów 
drewnianych

30 cm

obejma montażowa

kotwa montażowakotwa, standard
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M16

M12

16
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 Cybant

 Cybant M10, ocynk., nakrętki załączone.

 Rozmiar A x B
 34 x 65 mm
 34 x 85 mm
 48 x 75 mm
 60 x 90 mm
 76 x 105 mm
  60 x 90 mm
  80 x 110 mm

 Cybant M12

 Cybant M12, ocynk., nakrętki załączone.

 Rozmiar A x B
 60 x 90 mm

 Obejma montażowa

 34 mm
 48 mm
 60 mm
 76 mm
 89 mm
 102 mm
 108 mm
 114 mm
  60 x 60 mm
  80 x 80 mm
  80 x 120 mm

 Kątownik montażowy

 Montaż np.: drewna do podłoża betonowego

 Rozmiar 10 x 14 cm

 Łączniki dla drewnianych elementów

 Dla łączenia elementów drewnianych stołu 
paszowego

 Kotwy montażowe

 Stalowe kotwy montażowe.
 Charakterystyka:
	 • Ocynk ogniowy;
	 • Średnica kotwy = średnica wiertła;
	 • samo-kontrujący.

 Rozmiar x długość
 M10 x 71 mm
 M10 x 86 mm
 M10 x 126 mm
 M12 x 86 mm
 M12 x 106 mm
 M16 x 120 mm

 Kotwy chemiczne

 Kotwa betonowa składająca się z kapsułki z zaprawą 
oraz prętem ocynkowanym ogniowo.

 Cechy:
 • Brak naprężeń wstępnych w betonie;
 • Bardzo odpowiedni do naszych słupków 
  montowanych do podłoża;
 
 Model standardowy
 M12, zaprawa załączona (10 kotw)
 M16, zaprawa załączona (10 kotw)

item-no.

11.12.012
11.12.016

type

M 12
M 16

L (mm)

95
95

Bore Ø

14
18

L (mm)

110
125

Nm

30
60

A

B


