MANUAL DE MONTAGEM

DT 07

KIT DT 07 | FIXAÇÃO NO TOPO
KIT DT 07 | FIXAÇÃO LATERAL

Kit DT07 U Fixação Topo

100
KG

Cód. 024007.012

Sistema
suspenso

Componentes (kit para uma porta):

Trilho:

Peso máximo
100 kg

Rolamento
Blindado

Roda U e placa fixação topo

x2
mín. 32

x2

x1

20

x1

x2

1 Dimensionamento
das portas

2 Posição e fixação
das placas na porta

3 Colocação das
portas

Vão interno

Vão interno - 59 mm

mín.
80 mm

E

Altura da porta =
Vão interno - 59 mm

9

5-8
Espessura da porta
mín. 18 mm

4 Fixação freio

Depois das portas
montadas posicionar
e fixar os freios

10

! Com os carros e freios já colocados no trilho,
encaixe a porta na guia inferior, suspenda e gire-a
encaixando as placas nos parafusos dos carros.

5 Regulagem

Subir/baixar o parafuso para nivelar a altura da porta e travar
a porca contra a chapa.

-

+

+

(54)2102 5900
www.detoni.com.br

Kit DT07 U Fixação Lateral

100
KG

Cód. 024060.012

Sistema
suspenso

Componentes (kit para uma porta):

Trilho:

Peso máximo
100 kg

Rolamento
Blindado

Roda U e placa fixação lateral

x2
mín. 32

x2
x1
20

x1

x2

Vão interno

Vão interno - 59 mm

1 Dimensionamento
das portas

2 Posição e fixação
das placas na porta

3 Colocação das
portas

mín.
80 mm

E

Altura da porta =
Vão interno - 59 mm

9

5-8
Espessura da porta
mín. 18 mm

4 Fixação freio

Depois das portas
montadas posicionar
e fixar os freios

10

! Com os carros e freios já colocados no trilho,
encaixe a porta na guia inferior, suspenda e gire-a
encaixando as placas nos parafusos dos carros.

5 Regulagem

Subir/baixar o parafuso para nivelar a altura da porta e travar
a porca contra a chapa.

-

(54)2102 5900
www.detoni.com.br
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