
MÜPRO

Profil Længde 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed 

27/18 2.000 129909 10 stk.
6.000 130004 1

28/30 118990
38/40 2.000 129916 4

6.000 130008 1

i Yderligere teknisk information findes i kapitlet "Teknisk information".

Profil 27/18

Profil 28/30

Profil 38/40

MPC-systemskinner

Anvendelse
 � Ideel til rørledningsmontage eller 
som bærende konstruktion, til 
eksempel ventilations kanaler. 
 �Alsidige montage muligheder med 
et omfattende program af system-
komponenter
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Hurtig og rationel fastgørelse af 
rørstrenge og rørkanaler.
 �Skalaen på skinnernes sider gør 
det lettere, at placer komponen-
terne under installationen, samt 
letter udmålingen for afkortning af 
skinnerne
 �For sikker side- og højderegulerbar 
montage.
 �Stor bøjningsstivhed på grund af 
skinnens profiltværsnit.
 �Til opbygning af statisk rigtige kon-
struktioner ved hjælp af det store 
udvalg af samlingsbeslag.
 �Passende støjdæmpningselemen-
ter til alle skinneprofiler.
 �Anvendelse af beskyttelsespropper 
giver et pænt udseende.

Varmforzinkede produkter
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Profil Længde 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

40/60 2.000 129920 1 stk.
6.000 130019

40/80 130022
40/120 6.640 130033

i Yderligere teknisk information findes i kapitlet "Teknisk information".

Profil 40/60

Profil 40/80

Profil 40/120

MPC-systemskinner

Anvendelse
 � Ideel til rørledningsmontage eller 
som bærende konstruktion, til 
eksempel ventilations kanaler
 �Alsidig montage muligheder med et 
omfattende program af systemkom-
ponenter
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Hurtig og rationel fastgørelse af 
rørstrenge og rørkanaler.
 �Skalaen på skinnernes sider gør 
det lettere, at placer komponen-
terne under installationen, samt 
letter udmålingen for afkortning af 
skinnerne
 �For sikker side- og højderegulerbar 
montage.
 �Stor bøjningsstivhed på grund af 
skinnens profiltværsnit
 �Til opbygning af statisk rigtige kon-
struktioner ved hjælp af det store 
udvalg af samlingsbeslag.
 �Passende støjdæmpningselemen-
ter til alle skinneprofiler.
 �Anvendelse af beskyttelsespropper 
giver et pænt udseende.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Profil Længde L 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed Dimensioner [mm]

b C H1 s V

27/18 300 118672 1 stk. 40 80 120 4 11 x 19
38/40 240 118620 6

320 118715
400 118803
480 118868
560 118920
640 119018
800 119085

1.040 118457
40/60 560 118960 100 155 200 8 13 x 30

800 119094
1.040 118956

i Yderligere teknisk information findes i kapitlet "Teknisk information".

Profiler 27/18, 38/40 og 40/60

MPC-skinnekonsoller

Anvendelse
 �Velegnet til udragende bærende 
konstruktioner til rørkanaler.
 �Anvendelig til bæring af ventilati-
onskanaler eller kabelbakker.
 �Kan i kanaler og skakter anvendes 
som travers ved hjælp af indstiks-
flange eller saddelflange.
 �Stabil vægkonsol til armaturer og 
apparater.
 �Profil 38/80 velegnet til montage på 
begge sider af rørstrenge vha. dob-
belt skinneslids.
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Stabil konstruktion på grund af den 
kraftige grundflange.
 �Justering af grundflangen ved 
montering er mulig pga. de ovale 
monterings huller.
 �Forskellige konsollængder dækker 
de fleste behov.
 �Anvendelse af beskyttelsespropper 
giver et pænt udseende.
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MÜPRO

Til skin-
neprofiler

Længde 
L 

[mm]

Varenr. Pakkeind-
hold

Enhed Dimensioner [mm]

H1 b s C V

40/60 800 139505 1 stk. 200 49 4 154 13 x 30

! Se MPC-skinnekonsol, profil 40/60 vedrørende bæreevnværdi.
Ved montage i skinneslidsen skal de maks. anbefalede tvær- og trækbe-
lastninger for fastgørelsmidler (z.B. MPC-hammerhovedskruer) overhol-
des.

til skinnemontage
MPC-skinnekonsol

Anvendelse
 �Skinnekonsoller med stabil, 
afkantet grundflange til montage af 
skinneprofiler.
 �Opbygning af stabile konstoller vha. 
afstivning med støttestiver.

Fordele
 �Kantgreb på grundflangen giver et 
pænt udseende.
 �Forskellige længder dækker de 
fleste kontruktionsmæssige behov.
 �Enkel højdejustering ved montage i 
skinneslidsen.
 �Anvendelse af MPC-beskyttel-
sespropper i de frie ender giver et 
pænt udseende.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Længde L 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed 

480 113526 1 stk.
560 113529
640 113532

Produktydelser
Lyddæmpning

Maks. anbefalet belastning pr. sæt 
[N]

1.500

med støjdæmpning
MPC-konsolsæt

Anvendelse
 �Til lyddæmpet vægfastgørelse af 
aggregater som f.eks. ventilations- 
og klimaanlæg, pumper, husvand-
værk osv.

Fordele
 �Rationel montage vha. formonte-
rede komponenter.
 �Tilpassede MPC-systemskinner 
med huller og MPC-beskyttelse-
spropper.

 �Levering af forskellige konsollæng-
der (alt efter apparattype).
 �Nem højdejustering på konsollen 
vha. forskydelige hammerhoveds-
kruer.
 �Variabel indstilling af fastgørelse-
safstande på konsollen vha. MPC-
gevindplatter.
 �Middel støjreducering på 17 
dB(A) vha. DÄMMGULAST® 
puffer.

1 sæt består af: 
2  MPC-systemskinner 38/40 
    520 mm længde 
2  MPC-skinnekonsoller 38/40 
4  DÄMMGULAST® Puffer 43 x 11 mm 
6  MPC-beskyttelsespropper til profil   
    38/40 
4  MPC-hammerhovedskruer M10/30 
4  DÄMMGULAST® skiver 
    8,5 x 28 mm 
4  underlagsskiver 8,5 x 28 x 1 mm 
4  MPC-gevindplatter M8 
    til profil 38/40 
4  sætkruer M8/55 
4  MPC-holdeklammer M10 
    til profil 38/40

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Til skinneprofiler Varenr. Pakkeindhold Enhed

38/40, 40/60, 40/80, 40/120 129789 1 stk.

Længde L 
[mm]

Montage af konsol og 
støttestiver i skinnes-

lidsen 
maks. anbefalet last 

F [N]

Gennemstiksmontage 
maks. anbefalet last 

F [N]

440 2.500 6.000

MPC-støttestiver

Anvendelse
 �Støttestiver til afstivning af skin-
nekonsoller til skinnemontage og 
skinnekonsoller med grundflange.
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Hurtig montage vha. formonteret 
dobbelt skinnemøtrik.
 �Med kantgreb til skinnekonsollen.
 �Ovale monterings huller på siden, 
muliggør montering af MPC-Syste-
mer på siden.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

MPC-Gevindplatte
 

Til skinnepro-
filer

Gevind Længde 
[mm]

Bredde 
[mm]

Højde 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed 

38/40, 40/60, 
40/80, 40/120

M10 33 23 6 139500 100 stk.
M12 139260

 

 
MPC-Holdeklamme

 
Til skinneprofiler Til gevind Varenr. Pakkeindhold Enhed 

38/40 M10 114444 100 stk.

 

 
MPC-Holdeklamme svær udførelse

til overførsel af stor kraft
 

Til skinneprofiler Til gevind Varenr. Pakkeindhold Enhed 

38/40, 40/60, 40/80, 
40/120

M10/M12 114554 25 stk.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Til skinneprofiler Varenr. Pakkeindhold Enhed Dimensioner [mm]

b L

38/40, 40/60, 40/80, 
40/120

120140 1 stk. 50 160

Skinnesamler

Anvendelse
 �Hurtig stødforbindelse af MPC- og 
MPR-systemskinner.
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Tillader nøjagtig justering af skin-
nen.
 �Til samlinger med høj bæreevne:

  Formsluttende samleled med op 
til 4 tilspændinger
  Ovale huller i skinnesamleren 
muliggør justering under  
montagen

 �Kan leveres til forbindelser med høj 
belastning og i dobbelt længde.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Til skinneprofiler Varenr. Pakkeindhold Enhed Dimensioner [mm]

b L

38/40, 40/60, 40/80, 
40/120

142839 1 stk. 50 320

svær udførelse, dobbelt længde
Skinnesamler

Anvendelse
 �Skinnesamler i svær stabil udfø-
relse til sikker forbindelse af MPC- 
og MPR-systemskinner.

Fordele
 �Formsluttende samleled med op til 
8 tilspændinger
 �Særlig lang føring af forbundne 
MPC- og MPR-systemskinner giver 
høj sikkerhed mod sidestød.
 �Ovale huller i skinnesamleren 
muliggør justering under montagen
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MÜPRO

Til skinneprofiler Varenr. Pakkeindhold Enhed

38/40, 40/60, 40/80, 
40/120

129800 1 stk.

MPC-Støttevinkel

Anvendelse
 �Til afstivning af skinnekonsoller 
38/40 ved tværkræfter.

Fordele
 �Egnet til montage på vægge, lofter 
eller gulve.
 �Yderligere montagemuligheder til 
vinkel- og knudesamlinger af MPC-
systemskinner.
 �2 samleskruer og MPC-gevindplat-
ter medfølger.

 �Egnet til:
  Afstivning af støttekonsol 38/40
  Som vinkel- og knudsamling for 
alle MPC-systemskinneprofiler

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Udførelse Til skinnepro-
filer

Varenr. Pakkeindhold Enhed Dimensioner [mm]

A B b s L L1 C

langs 38/40‒40/80 129639 25 stk. 136 50 42 6 90 95 13 x 25
tværs 129653 144 70 103

MPC-saddelflange, langsMPC-saddelflange, tværs

Montage-eksempel med dobbelt skin-
nemøtrik

MPC-saddelflange, tværs

MPC-saddelflange, langs

MPC-Saddelflange

Anvendelse
 �Enkel montage af stabile traverser 
af MPC-systemskinner.
 � Ideel under snævre forhold i skak-
ter og kanaler.
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Ovale monterings huller i grund-
flangen, muliggør justering ved 
montage
 �God belastningskapacitet på grund 
af den bøjningsstabile saddelforbin-
delse.
 �Den ideelle samlingskomponent 
ved skinnekonstruktioner.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Til skinneprofiler Min. vinkel [°] Varenr. Pakkeindhold Enhed

38/40, 40/60, 40/80 20 129647 1 stk.

Montering af konsoller i hvælvinger 
eller i runde kabelkanaler og skakter.

Rørinstallation på en konsol med 
skråstiver

Montage af en rørkanal på skrånende 
spærfag

MPC-VARIO-Saddelflange

Anvendelse
 �Til montage på skrånende spærfag, 
hvælvinger og i runde kabelkanaler 
og skakter.
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Variabel vinkelindstilling først på 
montagestedet.
 �Nem og hurtig montage vha. for-
monteret dobbelt skinnemøtrik.
 �Ved profil 38/40 mulighed for varia-
ble udførelser af skinneslidsen i alle 
retninger.

1 sæt formonteret består af: 
1  VARIO-saddelflange 
1  dobbelt skinnemøtrik 
2  sætskruer M10 
2  underlagsskiver

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Til skinneprofiler Varenr. Pakkeindhold Enhed Dimensioner [mm]

A B C D H H1 L

38/40 118132 25 stk. 41 40 80 10,5 41 18 110
40/80 118272 82 ‒
40/60 118308 62
40/120 118135 122

Til profil 40/60, 40/80 og 40/120Til profil 38/40

Til profil 40/60, 40/80 og 40/120Til profil 38/40

MPC-Skinnebøjle

Anvendelse
 �Til krydssamling ved installationer 
af MPC-Systemskinner.
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Montagevenlige forbindelsesstykker 
til opbygning af statisk rigtige kon-
struktioner af MPC-systemskinner.
 �Mere fleksibilitet ved fremstilling af 
skinnekonstruktioner.
 �De mange huller i bøjlen tillader, 
at skinneslidsen kan vendes i fire 
retninger.
 �Til drejningsstabile fastgørelser til 
bygningsdelen.

Varmforzinkede produkter
09

/1
3

© Müpro - Et koncept for fremskridt og kvalitet 12/13



MÜPRO

Type Dimension 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

2 200 x 200 x 6 113634 1 stk.

i Yderligere teknisk information findes i kapitlet "Teknisk information".

Konsolvinkel 200 x 200

Konsolvinkel

Anvendelse
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Mange anvendelses muligheder i 
forbindelse med installationsskin-
ner. Kan anvendes til gulv, loft og 
vægmontage eller indgå i en skin-
nekonstruktion
 �Forstærker og forbedrer belast-
ningsmuligheden for traverser og 
skinnekonstruktioner.
 �Ved sammenskruening af 2 konsol-
ler opnås større belastningskapa-
citet

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Vinkel [°] Tilbehør Til skinneprofiler Varenr. Pakkeindhold Enhed

45 2 underlagsskiver, 2 
sætskruer M10

38/40, 40/60, 40/80, 
40/120

118777 25 stk.

90 ‒ 118846

Montagevinkel 45°Montagevinkel 90°

Montagevinkel

Anvendelse
 �Forbindelses stykke til MPC- 
installations skinner
 �Også egnet til direkte montage på 
vægge, lofter eller gulve.
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Mange montagemuligheder pga. 
langhuller.
 �Mange anvendelsesmuligheder, 
f.eks. som:

  Afstivningsvinkel
  Bærevinkel
  Forbindelsesstykke
  Vinkelkonsol

 �En systemkomponent til praktiske 
montageløsninger.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Til skinneprofiler Varenr. Pakkeindhold Enhed

38/40, 40/60, 40/80, 40/120 118862 25 stk.

kort
Montagevinkel 90°

Anvendelse
 �Et stabilt og billigt forbindelses 
stykke, til konstruktioner af rammer 
og montering af MPC / MPR instal-
lationsskinner
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Fremstilling af stabile konstruktio-
ner uden svejsning.
 �Høj fleksibilitet og nem montage
 �God tilpasning af skinnebredder på 
MPC- og MPR-systemskinner.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Til skinneprofiler Varenr. Pakkeindhold Enhed

Vinkel-samleplade 38/40, 40/60, 40/80, 
40/120

127849 25 stk.
T-samleplade 130299

T-samlepladeVinkel-samleplade

T-samlepladeVinkel-samleplade

Vinkel- og T-samleplader

Anvendelse
 �Stabile forbindelsesstykker til 
rammer og installationer med MPC 
/ MPR systemkomponenter
 �Velegnet til anvendelse udendørs.

Fordele
 �Enkel og hurtig montage af hjørne 
og T-samlinger.
 �Montagepladen muliggør ramme-
konstruktioner i ét plan, hvor skin-
neslidserne er i samme retning.
 �God tilpasning af skinnebredder. 
Ved rammekonstruktioner holdes 
hjørnerne frie.
 �Hurtig og nem montage i forbin-
delse med MPC- og MPR-systems-
kinner til vinkelmontage.
 �Hulafstanden muliggør gennem-
stiksmontage med MPC- og MPR-
systemskinner.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Tilpasning Vinkel [°] Til skinneprofiler Varenr. Pakkeindhold Enhed

dobbeltsidet 90 38/40, 40/60 123044 25 stk.
venstre 90 123056
højre 90 123064

! Kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel.

Sidevinkel højre

Sidevinkel venstre

Sidevinkel dobbeltsidet

Sidevinkel

Anvendelse
 �Forbindelsesstykker til konstruktion 
af rammer, reoler og installationer 
foran væggen af MPC- og MPR-
systemskinner.

Fordele
 �Fremstilling af stabile konstruktio-
ner uden svejsning.
 �Alsidige montagemuligheder til sta-
bile knudepunkt- og vinkelsamlinger 
af MPC- og MPR-systemskinner.
 �Med den rigtige kombination er det 
muligt at udføre knudesamlinger 
med op til 4 retninger.
 �Høj fleksibilitet - mange forbindel-
sesmuligheder vha. få komponen-
ter.
 �Hurtig og nem montage i forbin-
delse med MPC- og MPR-kvikplat-
ter til vinkelmontage.

Varmforzinkede produkter
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Højde H 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

150 118721 1 stk.

! Øvrige højder på efterspørgsel.

8 x boring til 
undersænket bolt M8

til flade tag
Montagesokkel

Anvendelse
 �Mmontagesokkel til fastgørelse på 
flade tag.

Fordele
 �Stabil kvadratisk grundflange til 
jævn lastfordeling.
 �Varmforzinket for lang levetid uden-
dørs.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Sætskruer
DIN 933

 
Gevind Længde 

[mm]
Varenr. Pakkeindhold Enhed

M8 20 105745 100 stk.
30 105746
45 105747

M10 16 105551
20 105558
30 105573
35 105581
55 105599 50
60 105604 100

100 105542
M12 25 105620 50

35 105631
40 105636 100
50 105642
60 105646 50

M16 45 105676
60 105680

M20 50 105710 25
M24 60 105719  

 
Møtrikker

DIN 934
 

Gevind Varenr. Pakkeindhold Enhed

M8 105497 100 stk.
M10 105431
M12 105445
M16 105459
M20 105468 25
M24 105473  

 
Gevindstænger

DIN 975
 

Gevind Længde 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

M10 1.000 113452 25 stk.
2.000 113483 10

M12 1.000 113510 20
M16 113546 10
M20 113576 5

Varmforzinkede produkter
09/13

12/20 © Müpro - Et koncept for fremskridt og kvalitet



MÜPRO

Gevindstykker
DIN 976, klasse 4.6

 
Tilslutningsgevind Længde 

[mm]
Varenr. Pakkeindhold Enhed

M12 100 113879 100 stk.
150 113912
200 113924 50
250 113945
300 113951

i Gevindstifter med venstre- og højregevind findes i kapitlet "Montagetilbehør".
 

 
Forankringsbolte

DIN 1480
 

Tilslutningsge-
vind

Samlet længde L 
[mm]

Indstillingsom-
råde 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

M12 125 80 125010 25 stk.
M16 170 110 125016

 

 
Underlagsskiver

DIN 125
 

Til gevind Varenr. Pakkeindhold Enhed

M8 127346 100 stk.
M10 127318
M12 127325
M16 127328  

 
Ledkæde

DIN 763
 

Længde 
[m]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

30 112096 1 rulle

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Maks. anbefalet belastning 
[N]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

1.650 127801 25 stk.

Vinkelhænger

Anvendelse
 �Til sideophæng af rørledninger på 
stålbetondragere.
 �Som underbygning til fastgørelse af 
armaturer, såsom vandmålere osv.

Fordele
 �Vinkelelement til forhøjede krav for 
stabiliteten på montagekonstruktio-
ner.
 �Som konsol til svære laster tæt ved 
væggen.
 �Som konstruktionskomponent til 
traverser ved snævre montagefor-
hold.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

(variable bøjelig)

Produktydelser  

Maks. anbefalet belastning 
[N]

1.300

Type Varenr. Pakkeindhold Enhed

M10 130195 100 stk.

i Trapez-tang til fastgørelse findes i kapitlet "Værktøjer".

!

med gennemgangshul
Trapezhænger

Anvendelse
 �Til fastgørelse af installationer på 
trapezplader.

Fordele
 �Fastgørelse vha. blindnitter eller 
selvborende skruer på trapezpla-
dens sidestykker.
 �Let tilpasning til forskellige trapez-
profiler på grund af de indbyggede 
bukkeområder.

Til fastgørelse på trapezplader ifølge byggetilladelse Z-14.1-4 skal der 
anvendes blindnitter Ø 4,0 mm AlMg 5 (DIN 1725) eller selvborende 
skruer Ø 4,2 mm af hærdet stål. Maksimal tilladelig belastning iht. god-
kendelsen afhænger af den pågældende trapezplades tykkelse. Tillade-
lige selvborende skruer findes i kapitlet ”Ventilation”.
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MÜPRO

Størrelse Til gevind ∅ D 
[mm]

Tykkelse s 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

40 x 6 LG 13 M12 13 6 139133 1 stk.
40 x 6 LG 17* M16 17 139151

! *Udførelse efter kundebehov, pris og leveringstid på forespørgsel.

Produktydelser

Størrelse Trækbelastning på 
svingvinkel 0°

[N]

Trækbelastning på 
svingvinkel 45°

[N]

Maks. anbefalet 
svingvinkel  

[°]

40 x 6 8.000 5.000 90

Ledbøjle

Anvendelse
 �Ledbøjler til ophængning og afstiv-
ning, f.eks. ved fikseringer eller 
fastgørelser til brodræn.

Fordele
 �Stort svingområde til forskellige 
indbygninger.
 �Standard varmforzinkning til anven-
delse udendørs.
 �Yderligere materialer/overflader 
leveres på forespørgsel.

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Udførelse Opbygningshøjde 
[mm]

Indstillingsområde 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

min. maks.
Standard udførelse 96 152 56 129168 5 stk.
Svær udførelse 250 315 65 129172 1

! STATO® bøjler leveres i varmforzinket udførelse på forespørgsel.

STATO® bøjler med justerbar STATO® 
konsol

Frit forskydelig afstandsmonteringHøjderegulerbar underkonstruktion til 
fastspændinger og styr

Svær udførelse, stor afstand til byg-
ningsdelen.

Standardudførelse

STATO® konsol

Anvendelse
 �Højt belastbart, stabilt bæresystem 
til rørinstallationer.
 �Den ideelle rørfiksering i forbin-
delse med STATO® bøjler.
 �Fremragende som justerbar under-
konstruktion til fastspændinger og 
styr.
 � Ideel som isoleret fastspænding 
af kølerør sammen med træskal-
ler MÜPRO og STATO® bøjler.

Fordele
 �Trinløs justering af højde og hæld-
ning.
 � Ideel til niveauregulering til fald-
stammer eller udligning af niveau-
forskelle.
 �Kan forsynes med op til 3 STATO® 
bøjler for stor belastning.
 �Specielt egnet ved stor afstand 
mellem væg og tunge rør.
 �Anvendelig som vinkel- og højdeju-
sterbar bæring.

1 sæt består af:

4  STATO® vinkler 
6  samleskruer M12 
6  sekskantmøtrikker M12 
6  underlagsskiver til M12

Alle dele er varmforzinkede.
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MÜPRO

Produktydelser

Udførelse standard udførelse svær udførelse

Maks. anbefalet belastning  [N] 
(gælder for M12 med spændingsmo-
ment 75 Nm, stålrør uden coating)

aksial 5.500 hver klemme 5.500 hver klemme

tværs minimal opbygningshøjde

8.000 7.000

maksimal opbygningshøjde

6.000 7.000

radial 25.000 25.000

Fradial

Faksial

Fradial

Ftværs

STATO® konsol

Varmforzinkede produkter
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MÜPRO

Maks. bevægelse 
[mm]

Varenr. Pakkeindhold Enhed

125 133184 1 stk.

! Kan også leveres i rustfrit stål på forespørgsel.

Produktydelser
brandtestet

Maks. anbefalet belastning 
[N]

7.800

Glideskinne - Kraftig

Anvendelse
 �Velegnet til vægfastgørelse ved 
vandrette eller lodrette rørføringer.
 �Til fastgørelse af rørledninger med 
temperaturbetingende længdeudvi-
delser.
 � Ideel til fastgørelse af rørledninger 
på væg-, lofts- og gulvmontage.
 �Fastgørelse af både hængende og 
stående rør.

Fordele
 �Letløbende glideskinne til høj 
belastning.

 �Med lang glidebevægelse op til 
125 mm til rørledninger med større 
længdeudvidelser.
 �Kipsikker lastfordeling ved hæn-
gende og stående montage.
 �Variabel højdejusterbar bøjlefastgø-
relse ved hjælp af gevindstænger 
fra MÜPRO.
 �Forkantning af rørføringen forhin-
dres vha. to-delt rørbøjle.
 �Kan anvendes med M12- og 
M16-tilslutning.
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MÜPRO

Type Varenr. Pakkeindhold Enhed

II 116642 25 stk.

! Luftkanal-vinkler leveres også i andre længder. Luftkanal-vinkel 
type lI

Produktydelser
Lyddæmpning

Maks. anbefalet belastning [N] 800
Middel støjreducering på [dB(A)] 17

med svingningsdæmper
Luftkanal-vinkel

Anvendelse
 �Montagevenligt ophæng til luftka-
naler.

Fordele
 � Indbygget højelastisk lyddæmp-
ningselement
 �Nem tilpasning og højdejustering 
via gevindstænger.
 �Praktisk udførelse som vinkel.
 �Mange montage muligheder  på 
kanalen vha. nitter,selvborende 
skruer eller skruer til M8 i de ovale 
montage huller
 �Mulighed for direkte fastgørelse til 
luftkanalen.
 �Middel støjniveauforbedring på  
17 dB(A).
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