
Informacja o produkcie 
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Nowa prowadnica rozwórki do skrzydeł rozwiernych  
- SAP 2003336 – do strony zawiasowej Roto NT/NX Designo 
RC1 i RC2 z zasuwnicą ruchomego słupka Plus  
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Opis 

Wprowadzona zostaje nowa prowadnica rozwórki do 
skrzydeł rozwiernych (skrzydło bierne) o numerze SAP 
2003336. Nowa prowadnica rozwórki przeznaczona 
jest do rozwiązań RC1 lub RC2, w których występuje 
zasuwnica ruchomego słupka Plus. Nowe rozwiązanie 
zapewnia łatwiejsze zakładanie skrzydła. 

 Lista artykułów*   

SAP Opis PG 

2003336 Prow.rozw. sk.rozw. 250 PLUS 690 Designo N41 

 
 

Zastosowanie 
Artykuły przeznaczone do Roto NT/NX Designo 

 

Dokumentacja 

Rozwiązanie jest już w instrukcji IMO_517_v1 
Nowy numer SAP będzie się znajdował również w kolejnych 
wersjach pozostałych katalogów i instrukcji  
 
Montaż 

Wg instrukcji 
 
Dostępność** 

Produkty dostępne od 01.02.2022 
Termin realizacji: na zapytanie  

Dane techniczne  

■ nowa prowadnica rozwórki ułatwia zakładanie 
skrzydła na produkcji  

■ zakres stosowania FFB 601-800, a w przypadku 
zastosowania zamknięć środkowych do FFB 1400 
(zakres stosowania i zastosowanie zamknięć 
środkowych podane zostało w dalszej części 
informacji produktowej) 

■ w skrzydle biernym, w którym zastosowano nową 
prowadnicę rozwórki SAP 2003336 (strona zawiasowa 
Roto NT/NX Designo RC1 lub RC2 z zastosowaniem 
zasuwnicy ruchomego słupka Plus) zawsze stosowane 
będzie ramię rozwórki 250 

■ miejsce osadzenia zaczepu w skrzydle biernym różni 
się od miejsca osadzenia zaczepu w skrzydle czynnym 
(tabela z wyznaczoną pozycją zaczepu znajduje się w 
tabeli w dalszej części informacji produktowej) 

 

 



Informacja o produkcie 

 Roto NT/NX Designo 
Nowa prowadnica rozwórki do skrzydeł rozwiernych  
- SAP 2003336 – do strony zawiasowej Roto NT/NX Designo 
RC1 i RC2 z zasuwnicą ruchomego słupka Plus  

 

 Data publikacji: 2022-01-27 

  PI 21 2538 Data ostatniej edycji: 2022-01-27 
 
* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: sprzedaz@roto-frank.com 
** w przypadku zainteresowania produktem prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania oraz oczekiwanego terminu realizacji na adres: sprzedaz@roto-frank.com 
 

 

  Szczegóły dotyczące rozwiązania z użyciem nowej prowadnicy rozwórki SAP 2003336 

 

    

 

 

 

 

 

  Szczegóły dotyczące rozwiązania proponowanego we wcześniejszej wersji instrukcji 
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Rozmieszczenie zaczepów w rozwiązaniu z nową prowadnicą rozwórki SAP 2003336 

  

 

Rozmieszczenie zaczepów w rozwiązaniu proponowanym we wcześniejszej wersji instrukcji 
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Rysunek z wymiarami nowej prowadnicy rozwórki SAP 2003336: 

 

 

 


