
PERNUTA PNEUMATICA AMOBAG • pentru fixare rapida, temporara si 
distantare in procesul de montare al 
geamurilor

• economisire de timp în instalarea
ferestrelor grele

• pernuta pneumatica AMOBAG 
conceputa pentru durata de viata 
indelungata

• potrivit pentru cele mai variate
utilizări și aplicații (ridicare, mișcare,
aranjare, protecție) și poate ridica
până la 100 kg

• pernuta pneumatica AMOBAG este
un produs testat, din plastic armat cu
fibra, de o calitate excelentă care
asigură o viață lungă a produsului

Capacitate 
portanta  [kg]

Dimensiuni 
[mm]

Grosime piesa 
[mm] Art.-Nr.

100 160 x 150 x 1,5 3 ÷ 50 715 67 80

Domenii de utilizare:

Pentru montaj tocuri uși.

Pentru montaj mobilier

Pentru montaj ferestre (instructiuni pe pag urm).

Pentru protecția marfurilor

Pentru ridicarea ușilor fără dificultate



Avantaje:
• Evita aparitia zgârieturilor și scobiturilor,

pernuta pneumatica protejează ramele și peretele
• Pozitionare corecta simplă și precisă,

reglarea ferestrei poate fi modificată după dorință până când ajunge la 
poziția exactă

• AMOBAG poate fi utilizat în mod repetat
• Spatiul rama-zid complet gol

gata de etansare cu bandă sau cu spuma PU
• Economie de timp,

montajul cu AMOBAG este rapid și usor, o singura persoană fiind 
suficienta să ajusteze chiar și ferestrele mari

 Instrucțiuni pentru utilizarea Amobag la asamblarea ferestrelor:

Plasați rama în golul destinat 
instalarii ferestrei acestuia pe 
două sau trei distanțiere de 
montaj

Reglați rama umflând și 
dezumflând AMOBAG.

Reglaj interior-exterior plasând 
un AMOBAG pe partea de 
sus.

Fixați rama în mod obișnuit și 
îndepărtați AMOBAG-urile.

Așezați AMOBAG-urile pe 
părțile laterale și îndepărtați-l pe 
cel din partea superioară.

PERNUTA PNEUMATICA AMOBAG

DISPOZITIV MONTAJ FERESTRE Pentru o asamblare rapidă și 
ușoară a ferestrelor și ușilor

• prin rotirea mânerului, glisarea și 
lărgirea celor 2 piese metalice, 
permitând reglarea și blocarea ramei 
ferestrei înainte de fixarea finală

• cu maner flexibil pentru lucrul în
spații limitate

• Mâner cu 2 componente

lungime [mm] deschidere [mm] Art.-Nr.
260 10 ÷ 21 715 67  120




