HAKITEC 450 – nå med HAKI Trak!
Passer både Ram og spire – eller fortsett med fagverksbjelke også i veggen.

HAKITEC 450 med HAKI Trak
Fagverksbjelke 450 AL er videreutviklet så den også kan kombineres med de populære HAKI Trak dukene. Fagverksbjelkene
er blitt utstyrt med bøyler på de vertikale rørene for enkel montering av avstivende lengdebjelker og diagonaler. Dessuten har
det øvre røret hull for rask montering av skinnefestene.

HAKITEC 450 Hall
Med fagverksbjelke også i veggen og HAKI Trak duk hele veien,
får man en smidig og rask løsning for den enkle hallen. Bruk
med fordel den rimelige HAKITEC duken med kjederlist. Leveres på rull og kappes i forbindelse med monteringen i riktig
lengde.

Skjøterør 450

Skjøterør 37,5° ytre/indre

Skjøterørene skal monteres med 4 stk
låsesplinter 12 mm pr skjøterør.

Skjøterørene skal monteres med låsesplint 12 mm

Låsesplint

Lengdebjelke LB

Diagonalstag 450

Diameter 12 mm resp. 16 mm

Med fjærlås

Teleskopisk for fakkbredde 3050/2500
Med bøylefester

Fagverksbjelke 450 AL m. bøyler

L=2220, 4100, 6100 resp. 8100 mm. Med bøyler på
vertikaler og hull i det øvre røret for skinnefestene
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Fagverksopplag

Mønerulle 450

HAKITRAK Skinne

Inkl. 2 stk klembeslag
Stillbar i 8-22,5° samt 0°

L=3050

L=1250, 2250, 3250 resp. 6250 mm
Med 1 stk Skjøtepinne AL montert i den øvre enden

Skinne møne + takfot

Skjøteutstyr

Skinnefeste

15°, 22,5° alt. 37,5°

Skjøtelås, Skjøtepinne AL og Skjøtepakning

Monteres til fagverksbjelke 450 AL med 1 stk
låsesplint 12 mm

Skinnfeste takfot justerbart

Skinnfeste m/kopling

Trekkeåk 3050
For montering av HAKITEC-duk med kjederlist

Styring HAKI Trak duk

Dukklemme

For dukmontering

For festing av duk

HAKITEC-duk

Armert plastduk, 320 g/m² med kjederlist

Rask og enkel montering
Den lette HAKITEC duken med kjederlist monteres raskt
og enkelt med hjelp av trekkeåk og tau. Inmatingen i kjederskinnene forenkles av de smarte styringene.
Skjær av duken fra rullen og fest den til slutt med dukklemmene til skinnene.
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Monteres med 1 stk låsesplint 12 mm

