
Pistao a gas H com egates para portas
elevatorias, 5 Kg, Pintado alumínio, Aço e
Plástico, 10 kit
1005925

Características do produto

Pistão amortecedor para portas elevatórias de madeira
ou com moldura de alumínio.
Proporcionam uma subida amortecida da porta em
móveis de cozinha, lar e banho.
Força do pistão de 5 kg.
Amplitude de abertura ou percurso máximo do pistão de
100 mm.
Pode-se montar indiferemtememte no lado direito ou
esquerdo do móvel.
Embalado individualmemte em sacos com instruções de
montagem.
Cada saco comtém 1 pistão, 1 engate para ilharga, 1
engate para porta de madeira, 1 engate para porta com
moldura de alumínio e os parafusos necessários.
Fabricado em aço e plástico com acabamemto pintado
cinza metalizado.

Informações sobre o produto

CALCULO DE COTAS PARA PORTAS ENCASTRADAS:
Somar E+1 para calcular A e X, sendo E a espessura
do painel ou chapa.
• Para portas de madeira e de alumínio.
• Para módulo e porta de 16 e 19 mm de espessura
e dobradiça recta de copo com sobreposição da
ilharga de 15 mm.
• Para sobreposições de ilharga diferentes de 15 mm
adicionar ao valor A+15-sobre posição ilharga.
• Para portas de largura superior a 450 mm
aconselha-se o uso de 2 amortecedores.

CÁLCULO DA FORÇA DO AMORTECEDOR:
F = Força a suportar pelo amortecedor em kg.
P = Peso da porta em kg.
B = Ponto de fixação do amortecedor em mm.
H = Altura da porta em mm. 
F = (P x H x 0,6) / B

CÁLCULO DO PESO DA PORTA:
P = Peso da porta em kg.
H = Altura da porta em cm.
A = Largura da porta em cm.
e = Espessura da porta em cm.
d = Densidade do material.
Aglomerado: d = 0,72 kg/dm3.
MDF: d = 0,75 kg/dm3.
Vidro: d = 2,54 kg/dm3.
P = (H x A x E x D) / 1000

SKU 1005925

EAN 8432393000053

Materiais Aço, Plástico

Acabamentos Pintado alumínio

Embalagem 10 KIT

C 100

Força 5 Kg

L 276

Componentes 1 pistão elevatório, 1
engate para ilharga, 1
engate para porta de
madeira, 1 engate para
porta com moldura de
alumínio, parafusos de
montagem

Componentes

1 pistão elevatório, 1 engate para ilharga, 1 engate para porta de madeira, 1 engate para porta
com moldura de alumínio, parafusos de montagem



Documentação

Vá ao folha de
produto na web

Esboço (PDF) Instruções de
montagem (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.pt/pt/cozinha/mecanismos-elevatorios/amortecedores-e-engates/emuca-pistao-a-gas-h-com-engates-para-portas-elevatorias/emuca-pistao-a-gas-para-portas-elevatorias-forca-5-kg-percurso-100-mm-com-engates-cinza-metalizado?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/12591.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/10056.IM.pdf
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