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Sajtóközlemény 

 

Dátum: 2013. június 04. 

 

Roto bővíti az alumínium vasalat programját / Pántoldal 160 kg 

szárnytömegig / Akár a helység teljes belmagasságát lefedő nyílászárók is 

gyárthatóak / RC 3 biztonsági fokozat / A megnövelt  buktatási mélység nagy 

szellőztetési keresztmetszetet biztosít / Speciális olló- és sarokcsapágy / 

Csillapított nyitáshatároló mint kiegészítő alkatrész 

 

Teherbíró innováció 

 

Leinfelden-Echterdingen – (rp) A Roto egy QM 328 minősítéssel 

rendelkező pántoldallal erősíti az univerzálisan alkalmazható “AL 540” 

vasalat családját mely alumínium ablakokhoz és teraszajtókhoz 

alkalmazható akár 300 kg szárnytömegig. Az új pántoldal Euro 

kamrás profilokhoz alkalmazható 160 kg szárnytömegig valamint akár 

a 2700 mm magas szárnyak is kivitelezhetőek, melyek a helység 

teljes belmagasságát is képesek lefedni. 

 

Ezek a termék újdonságok a nyíló/bukó-nyíló és a nyíló-bukó 

(TiltFirst) ablakokhoz érhetőek el, valamint előkészületben vannak 

további kivitelek nyíló- és másodszárnyakhoz. A pántoldal az “AL 540” 

központi zárrendszerével kiegészítve kiváló védelmet biztosít a 

betörések ellen, akár a DIN EN 1627 – 1630 szerinti RC 3-as 

biztonsági fokozat is elérhető. Ezen kívül a számtalan kiegészítő 

vasalatelemnek köszönhetően még a legmagasabb igényeket is ki 

tudja elégíteni. Ilyen kiegészítő alkatrész többek közt a csillapított 

nyitáshatároló mely az energia elnyelő funkciója révén 

nagymértékben tudja tehermentesíteni a pántoldalt. 

 

Az univerzális jobbos / balos kivitelű olló maximális 190 mm-es 

buktatási mélysége nagy szellőztetési keresztmetszetet biztosít, mely 

különösképpen a nagy beépítési mélységgel rendelkező profiloknál 

(pl. passzív házakhoz alkalmazott minősített alumínium profilok) 

előnyös. A megnövelt teherbírás érdekében az ollócsapágyat és az 
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ellencsapágyat egy további erősítő elemmel kell rögzíteni, a 

sarokcsapágy kiegészítő csavarral lett ellátva valamint a sarokpánt is 

meg lett erősítve. 

 

 

 

 

Képszöveg 

 

A Roto egy QM 328 minősítéssel rendelkező pántoldallal erősíti az 

univerzálisan alkalmazható “AL 540” vasalat. Az új pántoldal Euro 

kamrás profilokhoz alkalmazható 160 kg. A képen az ollócsapágy 

(felül) és a sarokcsapágy (alul) látható.  

 

Fotó: Roto AL540_160kg.jpg 

 
Nyomtatható – Másolat kérésre 
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