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ASENNUSOHJE 008:

• Reunasarana 008 asennetaan metalliseen karmiin hitsaamalla ja lehti 
hitsataan oven metalliseen pintaan tai kulmarautaan joka on oven 
reunassa

• Säätöruuvi jää saranan alapuolelle ja lehdet saranan takapuolelle.
• Saranasta on olemassa vasenkätinen (L) ja oikeankätinen (R) versio.
• Kätisyys määritellään aina katsomalla saranaa edestäpäin säätöruuvin 

ollessa alhaalla ja lehtien saranan takapuolella.
• Asennettaessa pitää kiinnittää huomiota kätisyyteen
• Seuraavalla sivulla on kuva asennuksesta

ER 3.8.2015

Tampereen Erikoissarana Oy 
Ahertajankatu 3
FI-33720 Tampere, Finland

www.tampereenerikoissarana.fi
www.finnhinge.com

Ph: +358 (0)3 317 3853
info@finnhinge.com

TEKNISET TIEDOT 008:
Säädettävä neula- ja kuulalaakeroitu teräsoven säätösarana. 008 on 
reunaan asennettava sarana.
• Tuotekoodit: 008 L ja 008 R.
• Materiaali, näkyvät osat St52, pultti ja mutteri sinkitty
• Kuulalaakerointi kantaa pystysuuntaista painoa ja neulalaakerointi 

antaa sujuvan ja kevyen käynnin.
• Korkeutta pystyy säätämään säätöruuvilla ja säädön pystyy 

lukitsemaan kiristysmutterilla.
• Ovi on saranan asennuksen jälkeen nostettavissa pois.
• Yksi sarana pystyy kantamaan painoa 250 kg.
• Sarana on mahdollista varustaa erilaisilla lehdillä

Jatkuu seuraavalla sivulla
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ASENNUSOHJE 007:
• Keskisarana 007 asennetaan kahden metallisen oven väliin ja toinen lehti hitsataan toiseen oveen ja 

toinen lehti toiseen oveen
• Säätöruuvi jää saranan alapuolelle ja lehdet saranan takapuolelle.
• Saranasta on olemassa vasenkätinen (L) ja oikeankätinen (R) versio. 
• Kätisyys määritellään aina katsomalla saranaa edestäpäin säätöruuvin ollessa alhaalla ja lehtien saranan 

takapuolella. Asennettaessa pitää kiinnittää huomiota kätisyyteen
• Pitää asentaa vähintään kaksi saranaa jokaista taitoskohtaa kohden
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TEKNISET TIEDOT 007:
Säädettävä neula- ja kuulalaakeroitu teräsoven säätösarana. 007 on ovien väliin asennettava keskisarana.
• Tuotekoodit: 007 L ja 007 R
• Muut tiedot kuten 008
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