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Dimensiuni Grosimea Nr. de gãuri Nr. de gãuri Art.-Nr. UA.
w x l foii Ø = 5mm Ø = 11/13mm
mm mm mm
95 x 35 2,5 8 dia. 11: 2 681100 035 100
135 x 55 2,5 20 dia. 13: 2 681140 055 50
175 x 40 3,0 16 dia. 11: 4 681180 040

Conector plat 
de sarcinã
• Conector plat robust pentru conec-

tarea grinzilor de lemn care pot fi
supuse la întindere si compresiune.
Forta trebuie aplicatã în centrul
conectorului. Pentru aceasta asigu-
rati aranjarea simetricã, folosind
douã plãcute perforate pe conector
si alegeti grinzi cu aceeasi grosime.

Tensiunea permisã pe placuta
perforatã în cazul sarcinii H este
determinatã ca cea mai micã
valoare a:

0,11 * t * b si 0,714 * nN

unde:

t = grosimea plãcutei perforate

b = lãtimea plãcutei perforate

nN= numãrul de cuie

(4 × 40mm) pe bucata de lemn.

Plãcutã de
sprijin cãprior
• Plãcutã de legãturã pentru fixarea

cãpriorului pe streasinã.

,

Indicatii:
• În cazul acoperisurilor din grinzi, este

posibilã variatia distantelor dintre
cãpriori, asta însemnând cã structura
acoperisului nu este dependentã de
asezarea grinzii.

• Puteti sã economisiti timp si sa vã sim-
plificati munca dacã, atunci când
acoperisul este ridicat o placutã este
deja montatã pe cãprior iar alta este
montata pe streasinã.

• Se utilizeazã numai în perechi.

• Când se utilizeazã holzsuruburi sau
bolturi determinati valorile de sarci-
nã separat. De asemenea, cea mai
micã valoare este definitorie.

• Cea mai micã lãtime de grindã este
de 80mm.

• Distanta dintre cuie este definitã con-
form DIN 1052.

• În sarcina HZ, maximul nu poate fi
mai mare de 25%.

Tipul Kg Art.-Nr. UA.

Standard 16,0 681 375 522 25

Mare 16,6 681 375 722 10

681 100 035 681 140 055 681 180 040

Tipul standard Tipul mare

stanga
dreapta
stanga
dreapta


