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Hefpaneel, eenzijdig

C Afbeelding toont HFE met greep.

Productgroep/type

HFE

buitenzijde machinezijde

B  Deurtoebehoren (zie blz.170) en 
aanbouwsystemen voor veilig-
heidsschakelaars (vanaf blz.127) 
a.u.b. afzonderlijk bestellen.

B  Combinatie-overzicht van alle 
passende deurtoebehoren en 
aanbouwsystemen zie blz.185.

A  Type veiligheidsschakelaar en 
bedieningssleutel aangeven a.u.b

aanbouwsystemen voor 
veiligheidsschakelaars

HP-S®
Montageplaatsysteem 

deurtoebehoren

TZ-GR-S
Greep
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1  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Met een binnenwerkse breedte van 0,6 tot  
2,9 m leverbaar. 

C Met een inbouwhoogte van 1,5 tot 3,5 m 
leverbaar.

C  Hefpanelen standaard met 175 mm afstand 
tot de vloer.

B  Vloerplaten standaard in het midden 
gecentreerd. Specifieke positionering van de 
vloerplaten, zie blz.187.

1  Vloerbevestigingsmiddelen a.u.b. afzonderlijk 
bestellen. Zie blz.168.

C  Met een binnenwerkse breedte van 0,6 tot 2,9 m 
leverbaar. 

C Met een inbouwhoogte van 1,5 tot 3,5 m leverbaar.
C  Hefpanelen standaard met 175 mm afstand tot 

de vloer.
B  Vloerplaten standaard in het midden gecentreerd. 

Specifieke positionering van de vloerplaten, zie 
blz.187.

vloerbevestiging 1

Benodigd aantal 8 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch 
anker

Grootte · lengte M12 . 145/160 mm

Eenzijdig hefpaneel met extra geleideprofiel

vloerbevestiging 1

Benodigd aantal 4 stuks.

Wijze van bevestigen Fixanker of chemisch anker

Grootte · lengte M16 . 130/190 mm 

Eenzijdige hefpanelen worden met de  
hand geopend en gesloten. Het mechanisme 

bestaat uit een stabiele stalen constructie met 
een verdekt lopend gewicht. Hefpanelen zijn 

voorbereid voor het aanbrengen van  
positieschakelaars en rails om te justeren. Als 

veiligheidsvoorziening dient een  
valbeveiliging met meerdere  

dragende elementen.

Hefpanelen worden met de hand geopend en gesloten. 
Het mechanisme bestaat uit een stabiele stalen con-
structie met een verdekt lopend gewicht. Hefpanelen 
zijn voorbereid voor het aanbrengen van positieschake-
laars en rails om te justeren. Als veiligheidsvoorziening 
dient een valbeveiliging met meerdere dragende 
elementen.

ruit inbouwen
Klemprofiel type 5 voor ruitinbouw met 
klemhoeken, art.-nr. SKP-V5
C Zichtbaar gedeelte van de ruit wordt 
rondom ca. 13 mm kleiner.m
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