
תכונות המוצר:
פיתוח ייחודי - חיבור בהשחלה לפרופיל הידית. ממקם, מייצב      0

ומחזק את המנגנון, ומקבע את הידית.

מנגנון הבלימה העליון משולב עם הגלגלים עצמם, למניעת תזוזה והבטחת   0

אמינות לאורך זמן.

מנגנון הבלימה נתון בתוך גוף מגן פלדה, להגנה ואמינות לאורך שנים.  0

גלגל תחתון עם מיסב איכותי וחזק במיוחד, לתנועה חלקה, יציבה ושקטה   0

בעומסים גבוהים.

בורג הכוונון התחתון בתוך תותב הברגה, מבטל את נקודת התורפה של   0

המתחרים.

כוונון גובה ופילוס קל, מדויק ופשוט, באמצעות מברג רגיל.  0

בורג נעילת-קפיץ לזמן ההתקנה, להתקנה נוחה וללא מאמץ.  0

פרטים טכניים:
מתאים להתקנה בדלתות   .1
עץ, דלתות מסגרת, ודלת 

מסגרת אלומיניום.
עומס מרבי: 60 ק"ג לדלת.  .2
3.  רוחב הדלת: 1500~ 650 מ"מ.

 מנגנון דלת פנימית טיטאן 
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גלגל עליון עם בולם 
שמאל+ימין

TOP DAMPER
ROLLER

2pcs set
2 יח’ בערכה

גלגל עליון ללא 
בולם שמאל+ימין

TOP ROLLER

2pcs set
2 יח’ בערכה

גלגל תחתון
BOTTOM ROLLER 

2pcs set
2 יח’ בערכה

מעצור לעליון 
עם בלימה 

STOPPER FOR
DAMPER ROLLER

2pcs set
2 יח’ בערכה

מנגנון דלת פנימית

הוראות התקנה
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מנגנון בלימה אפולו- הוראות התקנה

לפני כיוונון לאחר כיוונון

למעלה
למטה

1 

01

התקנת בולם 1

כיוונון אורך פין המעצור

עיצוב הפין מוטה
למניעת קפיצה

2 

h ( גובה הדלת ) = H (גובה מסגרת פנימית)  

מנגנון בלימה אפולו  - הוראות התקנה

מידות הכנת גוף הארון תכונות טכניות של המוצר

מבנה מעצור מונע קפיצה

3 
3

3 
מיקום בולם 11

 2  התקנת גלגל תחתון1 3  התקנת הדלת 1

- 45 mm
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מנגנון בלימה אפולו- הוראות התקנה

02

כעת דחוף את הדלת לקצה למיקום המעצור

מנגנון בלימה אפולו - הוראות התקנה

 התקנת מעצור מונע קפיצה 5 4

הכנס את המעצור למקום כללי

כיוונון גלגלים תחתונים לאיזון הדלת

2כעת המעצור ממוקם היטב

3פתח את הדלת וקבע את המעצור בעזרת בורג 7כוון את אורך פין המעצור לפי הדלת

למגע מלא עם הבולם

6 1

A.54


