activPilot Giant
Het draai-kiepbeslag voor zware ramen

voor
vensters

Voor hout-, kunststof- en Aluminiumramen
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Produktspecifiek

Winkhaus activPilot Giant

activPilot Giant - belastbaar tot 200 kg.

Moderne vensters / ramen winnen aan importantie. Ze zijn een steeds belangrijker onderdeel van de gevels: met de grote glasvlakken laten ze veel licht door en tegelijkertijd beschermen ze ons tegen inbraak, geluid en warmte verlies. Met de omvang en het aantal
funkties stijgt ook het raamgewicht. Om aan deze belasting te voldoen ontwikkelde Winkhaus het draai-kiepbeslag activPilot Giant.
Het verenigd zeer hoge belastbaarheid met een minimale inbouw complexiteit en daarbij een zeer slanke vormgeving.

tot

tot
Inbraakwering klasse

200 kg

RC 2

Vleugelgewicht

EN 1627–1630

Produktspecifiek

+	Modulair opgebouwd draai-kiepbeslag met zichtbare
hangzijde voor hout-, kunststof- en aluminium
+	Voor houten- en aluminium ramen tot 200 kg.*, kunststof
tot 180 kg.*
+	Vleugelbreedte (FFB) maximaal 1600mm.*

+	Voor sponningdiepte vanaf 18mm
+	Falzluft / spouw 12mm.
+	Opfdek 18 en 20mm.
+	Hartlijn beslagsponning 9 mm en 13 mm
+	Tot 180 openingshoek (afhankelijk van het profiel)

+	Vleugelhoogte (FFH) maximaal 3000mm.*
*	Bij Kunststof- en bij aluminium ramen moeten de voorschriften van het systeem ten aanzien van de gewichtsbelasting en verwerking in acht genomen worden.
Materiaaldichtheid bij houten ramen: 600 kg/m³.

Winkhaus activPilot Giant

Beslag voordelen
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Schaarlager en scharen
•B
 edieningscomfort

door de

geintegreerde kiepstand
demping
•K
 iep-opening
•H
 orizontale

ca. 100mm.

verstelling +3mm./-

2mm. Voor het afstellen van de
vleugel
•M
 et

extra stift beveiliging

Vleugel- en hoeklagers
•H
 oogte

verstelling +4,5mm./-

2mm.
•H
 orizontale

verstelling +/-

2mm.
•A
 anpresdruk

/ rondom

verstelling +/- 1mm.

Beslag voordelen

+	Hoogwaardige materialen voor de hoogste eisen

+	E xacte positie d.m.v. nokken

+	Toepasbaar bij smalle tussenstijlen

+	Economisch - één voorraad voor alle kozijndelen

+	Slechts één schaargrootte

+	Montage vriendelijk - geen fresingen in het kozijn nodig

+	Schaargeleider met geintegreerde kiepstand demping

+	Snelle montage - raamscharnier wordt niet in de opdek

+	Optimaal voorraadbeheer
+	Zichtbare delen gemoffeld / gelakt

geschroeft
+	Onderhoudsvriendelijk door vele verstel mogelijkheden
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