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Wysięgniki
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Dane techniczne:
Technical data:

a

W28

Średnice
końcowe
wysięgników

h

słup
Ø 60

maszt
Ø 103

0,5 m
Ø 60

1m
Ø 60

1,5 m
Ø 60

2m
Ø 103

0,2 m

W12
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Typ wysięgnika
Bracket type
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1m

2m

Ø 48

Ø 60














Wysięgniki

Maksymalna
ilość ramion
Maximum number
of arms
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Sample bracket symbol

distance from base to fuse box

b

wymiary wnęki bezpiecznikowej

a
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h

a

fuse box dimensions
a
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długość wysięgnika od osi słupa
bracket lenght from column axle

d³ugoœæ wysiêgnika / bracket length [m]
iloœæ ramion / number of arms
wysokoœæ wysiêgnika / bracket height [m]

h

typ wysiêgnika / bracket type

wysokość wysięgnika
bracket height
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Symbols used in tables

Przyk³ad oznaczenia s³upa

CERTYFIKATY

a

średnica wierzchołka/podstawy słupa

CERTIFICATES

top/base diameter

b

fundament
foundation

waga / waga oprawy
weight

równolegle do wnęki
parallel to the cavity
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie
zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.
Despite our efforts we cannot guarantee that the published technical data do not include any
lapses or mistakes. In case of any doubt, please contact us.
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prostopadle do wnęki
perpendicular to the cavity
nośność przekroju słupa/masztu
na zginanie u podstawy
nośność przekroju słupa/masztu
na skręcanie u podstawy

