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INSTRUKCJA MONTAŻU
OKUCIA DRZWIOWE - Wzmocnienie do zgrzewania naroży
Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one do tylko opisu właściwości i budowy produktów i nie stanowią 
gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo 
techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.

Übersicht / Przegląd:

für die Türenproduktion / do produkcji drzwi

Die Montage der greenteQ Schweißeckverbinder erfolgt mittels Klemmhebel 
bzw. Druckluftmontagegerät flächenbündig mit dem Gehrungsschnitt des 
Profils. Die Zunge wird Richtung Gehrungsfläche gezogen und durch 
gegenläufige Keile vollflächig im Armierungsrohr verspannt. Da die greenteQ 
Schweißeckverbinder über die komplette Einschubtiefe verspannen und mit 
dem Querschnitt des Armierungsrohrs bündig abschließen, wirken die 
greenteQ SEV-Ecken in Zusamenarbeit mit den Armierungen den 
Torsionskräften optimal entgegen.

Montaż wzmocnienia do zgrzewania naroży greenteQ odbywa się w jednej 
płaszczyźnie za pomocą dźwigni zaciskowej lub pneumatycznego przyrządu 
montażowego ze skośnym cięciem profilu. Języczek zostaje wyciągnięty w 
kierunku skośnej powierzchni i zamocowany przez przeciwbieżne kliny w 
uzbrojeniu. Ponieważ wzmocnienia do zgrzewania naroży greenteQ biegną 
przez całą głębokość wsunięcia i kończą się równo z przekrojem uzbrojenia, we 
współpracy z nim przeciwdziałają  one siłom skrętnym.
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greenteQ Schweißeckverbinder bis zum 
Anschlag in die Armierung des Profils 
einschieben.

 Wsunąć wzmocnienie do zgrzewania naroży 
greenteQ do oporu do uzbrojenia profilu. 

Manuelle Montage / Montaż ręczny:
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Gebrauchsanleitung / Instrukcja użytkowania:
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Gebrauchsanleitung   / Instrukcja użytkowania:

Schweißeckverbinder / Wzmocnienie do zgrzewania naroży
für die Türenproduktion / do produkcji drzwi

Einschub bis nur noch das T-Stück der Zunge 
herausragt.

Po wsunięciu wzmocnienia wystaje tylko 
element „T” języczka.

Klemmhebel mit der Schrägfläche an der Profilgehrung 
über das T-Stück der Klemmzunge aufsetzen. 
Klemmhebel über die Gehrung nach vorne wegkippen 
bis das T-Stück an der Sollbruchstelle abreißt. Der 
greenteQ Schweisseckverbinder wird beim Verspannen 
durch die Auflage des Klemmhebels auf der Gehrung 
automatisch nach vorne gezogen und zentriert.

Założyć dźwignię zaciskową ze skośną powierzchnią 
do skosu profilu przez element „T” języczka 
zaciskowego. Przechylić dźwignię do przodu przez 
skos, aby element „T” urwał się w miejscu 
kontrolowanego zerwania. Wzmocnienie do zgrzewania 
naroży greenteQ podczas mocowania zostanie 
automatycznie pociągnięte do przodu i wyśrodkowane 
przez dźwignię zaciskową na skosie.

Montage beendet - greenteQ Schweiss-
eckverbinder sitzt bündig zur Gehrung und kann 
zusammen mit dem Profil verschweißt werden.

Montaż zakończony - w
 greenteQ zostało ustawione 

w jednym poziomie ze skosem i można je 
zgrzać razem z profilem.

zmocnienie do 
zgrzewania naroży
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Hydraulische Montage / Montaż hydrauliczny:

greenteQ Schweißeckverbinder bis zum 
Anschlag in die Armierung des Profils 
einschieben.

Wsunąć wzmocnienie do zgrzewania naroży 
greenteQ do oporu do uzbrojenia profilu.
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Einschub bis nur noch das T-Stück der Zunge 
herausragt.

Po wsunięciu wzmocnienia wystaje tylko 
element „T” języczka.

Druckluftmontagegerät mit der Schrägfläche an 
der Profilgehrung über das T-Stück der 
Klemmzunge aufsetzen. Druckluftmontagegerät 
über die Gehrung nach unten drücken und 
Auslösehebel ziehen.

Pneumatyczne narzędzie montażowe założyć 
skośną powierzchnią na skosie profilu przez 
element „T“ języczka zaciskowego. Urządzenie 
pchnąć w dół przez skos i pociągnąć za 
dźwignię wyzwalającą.

Der pneumatische Hebel rastet in das T-Stück 
des greenteQ Schweißeckverbinders ein, 
zentriert und verspannt automatisch. Das T-
Stück fällt nach Abriss nach unten weg.

Dźwignia pneumatyczna zatrzaśnie się w 
elemencie „T“ wzmocnienia do zgrzewania 
naroży greenteQ i nastąpi jego automatyczne 
wyśrodkowanie i zamocowanie. Po oderwaniu 
element „T” odpadnie.
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Gebrauchsanleitung / Instrukcja użytkowania:

Schweißeckverbinder / Wzmocnienie do zgrzewania naroży
für die Türenproduktion / do produkcji drzwi

Montage beendet - greenteQ Schweiss-
eckverbinder sitzt bündig zur Gehrung und kann 
zusammen mit dem Profil verschweißt werden.

Montaż zakończony - 
 greenteQ zostało ustawione 

w jednym poziomie ze skosem i można je 
zgrzać razem z profilem.

wzmocnienie do 
zgrzewania naroży
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