
Zawiasy 

CFMW.

Oryginalna konstrukcja ELESA 

 

 

 

Informacje Techniczne 

Wzmocniony włóknem szklanym SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i 
inne czynniki chemiczne. 

Czarny, wykończony na mat. 

Wzmocniony włóknem technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny. 

Materiał

Kolor

Sworzeń obrotowy

Zestaw montażowy



- 4 pokrywy z technopolimeru (rys. 1) 
- 4 tuleje z technopolimeru (rys. 2 i rys. 3). 

Zawias CFMW. może być zamocowany na trzy różne sposoby: 
- śrubami z łbem stożkowym M6 UNI 5933 ISO 10642 (nie w komplecie) i pokrywami do osłonięcia śrub (rys. 1). 
- śrubami z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M6 UNI 5931 ISO 4762 (nie w komplecie) i tulejami zawartymi w 
zestawie (rys. 2). 
- nakrętkami M6 UNI 5588 ISO 4032 (nie w komplecie) i tulejami zawartymi w zestawie (rys. 3). Ten sposób montażu 
uniemożliwia demontaż zawiasu od frontu (zapobeiga niepożądanemu dostępowi). 

 

Trzy różne sposoby montażu sprawiają że produkt ten możemy zastosować na większości profili aluminiowych (minimum 
30mm szerokości).  
Zawias CFMW może być montowany wraz z zawiasem CFSW z wbudowanym wyłącznikiem. 

Maks. 180° (0° i +180° gdzie 0° to pozycja, w której dwie powierzchnie mocowania obu ramion zawiasu znajdują się w tej 
samej płaszczyźnie). Przekroczenie kąta obrotu zawiasu może spowodować jego uszkodzenie mechaniczne. Należy 
bezwględnie przestrzegać zachowania wspólnej płaszczyzny montażu obu ramion zawiasu (rys. 4). Aby wybrać odpowiedni typ 
i liczbę zawiasów patrz Wskazówki.  

 

Montaż

Właściwości i zastosowania

Kąt obrotu (wartość przybliżona)

Elementy standardowe Główne wymiary Mocowanie Waga

Kod Oznaczenie L B f ±0.2 f1 ±0.2 H h1 h2 d d3 d4 C [Nm] # g

425951 CFMW.70-SH-6 70 60 50 42 25 15 15 13.5 6.5 12 5 80

425956 CFMW.110-SH-6 110 60 91 42 25 15 15 12 6.5 12 5 125

# Sugerowany moment obrotowy mocowania śrub.

Testy 
wytrzymałościowe Siła osiowa Siła promieniowa Siła pod kątem 90°



Oznaczenie Maks. obciążenie statyczne 
Sa [N]

Maks. limit obciążenia statycznego 
Sr [N]

Maks. limit obciążenia statycznego 
S90 [N]

CFMW.70 4500 7600 5800

CFMW.110 2100 2800 1300

Maksymalne obciążenie statyczne to wartość powyżej której materiał może ulec uszkodzeniu. Należy więc dobrać odpowiedni 
współczynnik do wybranej aplikacji w stosunku do maks. obciążenia.

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 


