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insertie pentru semineu
(insertie pana la 200 kg)
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Figura explicativa.
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Sistem de ajustare
in cinci trepte
Sistem de
prindere in 10 pozitii

Sistem de ajustare a
greutatii cu 3 pozitii
Sistem de reglaj
ﬁn a greutatii
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Exemplu de
pozitionare a
barei spate de
prindere
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No.

Descriere

Cantitate

1

Bara din spate

1 buc.

2

Bara din spate elementul dreapta si stanga

1 set

3

Bara transversală

1 buc.

4

Șurub de instalare M8x20
2 șaibe O8 și 1 piuliță M8

12 set

5

Picior cu piuliță M12

4 set

6
7
8

7

6
24 mm

5
19 mm

ATENŢIE:
În funcție de distanță și dimensiunea
picioarelor inserției, prinderile trebuie să ﬁe
formate și ﬁxate în locul corespunzător la bara de
ﬁxare din spate. Prinderile prezentate în ﬁg.
Sunt formate prin eșantion din tijă ﬁletată
M6 Prinderile-urile prezentate în desen sunt
8
realizate din tija M6 ﬁletată
.

Suruburi de instalare șaibe Ø16
4 piulițe M16 și 4 piulițe M16
Extinderea picioarelor suportului

1 set
4 buc.

Tija letată M6 (care trebuie modelată)
2 set
cleme), 2 șaibele Ø6 și 2 piulițe M6

MONTAJ STAND:
1. Fixați extensiile picioarelor (7) la elementele laterale (2)
(folosind 2 șuruburi M8x20, 4 șaibe și 2 piulițe m8 pentru 1 buc.) (4)
2. Pentru extensiile picioarelor (7) ﬁxați picioarele cu piuliță M12 (5)
3. Fixează în prealabil tija m16, 4 016 șaibă și 4 piulițe M16 (6).
4. Fixați barele din față (3) și din spate (1) cu șuruburile M8x20 (4),
reglând distanța dintre ele astfel încât să se potrivească la baza
la baza inserției de șemineu date. Setați bara din spate cu crestăturile
orientate înapoi, dacă este nevoie.
5. Piulițele de pe tija ﬁletată M16 trebuie să ﬁe setate pentru a obține
unghiul drept între bara superioară și elementele laterale și apoi ﬁxate
bine.
6. Picioarele (6) trebuie reglate pentru a obține înălțimea necesară și pentru
a nivela suportul. Setarea trebuie blocată cu piulițele m12.
7. Formați prinderile (8) în funcție de forma și distanțarea picioarelor
insertului de șemineu și ﬁxați-le pe oriﬁciile relevante ale barei din spate,
folosind 2 șaibele 06 și 2 piulițe M6 (1).
8. Setați inserția astfel încât picioarele din spate să ﬁe plasate în prinderi.
9. Veriﬁcați dacă inserția este reglată pe suport ferm și într-un mod stabil.
Dacă este nevoie, corectați setarea.
ATENTIE! Se recomandă să ﬁxați permanent insertul de șemineu pe stand,
pentru a preveni posibilitatea alunecării de pe suport,

Producent/Dostawca: NORDam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 43-400 Cieszyn, ul. Mikołaja Kopernika 2C, tel.: 33 852 15 06, fax: 33 852 11 35, www.nordam.pl

