
Nosník spojek
®COYOTE  Dome

na zeď a sloup

Univerzální nosník
pro čela 6,5" i 9,5"
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®Univerzální nosník spojky COYOTE  DOME 

®
 Inovovaný nosník spojky COYOTE  Dome slouží k instalaci spojky na zeď a sloup. Držák je 

®univerzální pro všechny druhy spojek COYOTE  Dome. Držák je pouze nutné zkompletovat podle 
níže uvedeného postupu pro velikost čela 6,5" nebo 9,5". Pomocí držáku lze spojku přišroubovat na 
stěnu nebo na sloup. V případě montáže na sloup lze držák spojky páskovat ke sloupu pomocí 
nerezového systému pásek Bandimex. 

(2 × šroub, 2 × podložka, 2 × pé-
rová podložka, 2 × matice). 

 Souprava držáku spojek 
®COYOTE  Dome obsahuje 

zá-kladnu, dva upínací „L” pro-
fily a spojovací materiál:

Instalace spojky COYOTE® Dome s čelem 6,5" na zeď či sloup 

Základna

„L” profil

Spojovací materiál

 Pro upevnění spojky s čelem 6,5" použijeme základnu a jeden upínací „L” profil. Upínací „L” profil 
namontujeme pomocí spojovacího materiálu z příbalu na základnu, „L” profil je připevněn na základně delší 
stranou. Montáž je patrná z obrázku vlevo. Nosník upevníme na pevnou konstrukci (stěnu, sloup).  Spojka se 
na takto smontovanou sestavu nosníku nasadí způsobem zobrazeným na obrázku vpravo. Spojka se nasadí na 

držák pomocí montážních šroubů, které jsou součástí čela 
spojky a přišroubuje se maticemi z příbalu držáku (čtveřice 
matic v uzavíratelném sáčku s Whitworthovým závitem 
– pozor, šrouby na čele spojky nemají metrický závit). 
Případně lze využít i shodné matice z příbalou spojky. 
Spojka je upevněna ve třech bodech. 

Objednací kód: 508 003 942 -  
Sada pro montáž spojky na zeď, sloup

Matice 
Whitworth
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Další komponenty naleznete v katalogových listech:

Copyright © 2014–2019 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.

Instalace spojky COYOTE® Dome s čelem 9,5" na zeď či sloup  

 Pro upevnění spojky s čelem 9,5" použijeme základnu a oba upínací „L” profily. Upínací „L” profily 

namontujeme pomocí spojovacího materiálu z příbalu na základnu, „L” profily jsou připevněnu na základně 

kratší stranou. Montáž je patrná z obrázku vpravo dole. Nosník upevníme na pevnou konstrukci (stěnu, 

sloup).  Spojka se na takto smontovanou sestavu nosníku nasadí způsobem zobrazeným na obrázku vlevo. 

Spojka se nasadí na držák pomocí montážních 

šroubů, které jsou nedílnou součástí čela spojky 

Spojka se přišroubuje maticemi z příbalu držáku 

(čtveřice matic v uzavíratelném sáčku s Whit-

worthovým závitem –  pozor, šrouby na čele spojky 

nemají metrický závit). Případně lze využít i shodné 

matice z příbalou spojky. Spojka je upevněna ve 

třech bodech.

®COYOTE  je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS
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