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Amortizoarele multiforța VIRO ZIP au dimensiunile mai mici față de seria VIRO şi
sunt indicate în mod particular de a � aplicate în locuri foarte mici. Pot � montate la
uşi din lemn sau din metal (de dreapta sau de stânga) şi pot � instalate pe uşă (montaj
standard) sau pe tocul uşii (montaj invers).

Art.
Dimensiuni
Corp mm.

Lungimea
Oriz. mm.

Lungimea
Vert. mm.

Greutatea
unitară Forța Culoare și

variantă
Pentru uşi cu
Lățimea max

Pentru uşi cu
Greutate max

Nr. A x B x C D E gr. cm. Kg.

  116.13.1.212
186 x 44,5
x 67

168 19 1900
2-3-4
Multiforţa

gri fără punct
de oprire

110 85

  116.13.2.212
186 x 44,5
x 67

168 19 1900
2-3-4
Multiforţa

gri cu punct de
oprire intern

110 85
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Amortizor seria VIRO ZIP

CARACTERISTICI

Corpul:
este monobloc din aluminiu vopsit. Culori de serie: gri şi negru.

Braţul:
este din oţel, cu lungimea reglabilă, ce permite o mişcare de 80 mm.

Valve de reglaj:
al vitezei de închidere şi viteza loviturii �nale. Valvele sunt uşor accesibile din
exterior chier dacă automatizorul este deja montat. Valvă internă de încărcare.

Mecanismul:
funcţionarea hidraulică nu cere schimbarea periodică a uleiului. Nu are nevoie
de întreţinere;

-

în varianta cu braț cu punct de oprire regalabil, această funcțiune este posibilă
datorită unui particular intern. Poziţia în care este posibilă obţinerea manuală
a punctului de închidere, poate � una oricare cuprinsă între cele de 90° şi
unghiul de maximă deschidere a uşii;

-

variantă multiforţa: .13.-

Livrate cu:
2 şabloane de instalare standard sau inversată, pentru uşi cu deschidere pe
dreapta sau pe stânga; şuruburi de �xare (pentru uşi metalice şi pentru uşi din
lemn) de culoare similară a amortizorului.

Ambalaj:
cutie individuală.
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