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1. czynnOŚci wstĘPne (wsPÓLne dLa wszystkicH tyPÓw Okien)

1.1 sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy) wg poniższych cech: 
a) różnica przekątnych: max. 4mm - warunek konieczny! 
b) luz wrębowy min. 12 mm. 

1.2 Obróbka skrzydła

1.2.1 Frezować gniazdo (wybranie) pod przekładnię zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm, zgodnie z rys. 1.1

1.2.2 wiercić otwory pod klamkę wg rysunku.
 średnicę otworów Ød należy dobrać w zależności od rodzaju stosowanej klamki

1.2.3 przy pomocy szablonu, w dolnej części skrzydła wykonać otwory pod mocowanie skrzydełka zawiasu dolnego 
3 lub 6.

rys. 1.1
wymiary gniazda
pod przekładnię

rys. 1.2
współrzędne otworów
pod klamkę

rys. 1.3.a
współrzędne otworów
pod skrzydełko zawiasu
dolnego

wymiary pod skrzydełko zawiasu dolnego pVC 3
nr kat. 016-023
we współpracy ze wspornikiem zaw. dolnej pVC
nr kat. 016-012 lub 016-044
szablon do skrzydła pVC 3
nr kat. 038-005 lub 038-006 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog)

wymiary pod skrzydełko zawiasu dolnego pVC 6
nr kat. 016-024
we współpracy ze wspornikiem zaw. dolnej pVC
nr kat. 016-012 lub 016-044
szablon do skrzydła pVC 6
nr kat. 038-001 lub 038-002 (5°) lub 038-007 (7°)
(przezbrojony - patrz katalog)
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rys. 1.4.a
współrzędne otworów pod wspornik zawiasu górnego

rys. 1.3.b
sposób zastosowania szablonu do skrzydła

x przylga

19 20

20,5 21,22

wymiary pod wspornik zawiasu górnego
pVC 3-nr kat. 015-004
szablon do ościeżnicy pVC 3 - nr kat. 038-009

rys. 1.4.b
sposób zastosowania szablonu do ościeżnicy

szablon należy umieścić w rowku okuciowym w ten spo-
sób, aby korpus oparł się na dnie rowka okuciowego. 
poprzez wyjęcie lub dodanie podkładek reguluje się siłę 
docisku skrzydła do ościeżnicy.

1.3 Obróbka ościeżnicy

1.3.1 w górnej części ościeżnicy wykonać otwory do mocowania wspornika zawiasu górnego, wg rys. 1.4.
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rys. 1.5.b
sposób zastosowania szablonu do ościeżnicy

rys. 1.5.a
współrzędne otworów pod wspornik zawiasu dolnego

1.3.2 w dolnej części ościeżnicy wykonać otwory do mocowania wspornika zawiasu dolnego, wg rys. 1.5.a i 1.5.b

1.3.3 w oknach o wysokości we wrębie hw≤800 mm, w celu zapobieżenia kolizji elementów ramienia rozwórki ze 
skrzydłem, w zależności od profilu, może zachodzić konieczność zastosowania większego niż standardowy, luzu wrę-
bowego, w górnej części okna. 
należy go uzyskać poprzez zmniejszenie wymiarów skrzydła lub regulację w dół na zawiasie dolnym, bądź też w skraj-
nie niskich oknach, dokonać korekty położenia wspornika zawiasu dolnego poprzez jego obniżenie.

2. Okuwanie Okien rOzwieranO-ucHyLnycH

2.1  skrzydŁO

2.1.1 wytypować rodzaj i wielkość okucia, sprawdzić położenie montażowe (kołki ustalające) oraz położenie czopów 
względem znaków orientacyjnych. 

2.1.2 ustalić długość zasuwnicy i rozwórki, odcinać na długość wg wzoru:

 długość zasuwnicy md = hw - 2x140 mm
 długość zasuwnicy Cd = hw - 140 mm
 długość rozwórki rd = sw - 140 mm

2.1.3 na pionowym ramiaku, (od strony klamki) w górnym narożu skrzydła umieścić narożnik da, a w dolnym naroż-
nik dG. mocować każdy 2 wkrętami 3,9x25 (rys. 2.1.a).

uwaGa:
dla okien o sw<800, gdzie nie zachodzi konieczność przeniesienia napędu na dolny (poziomy) ramiak skrzydła, 
w miejsce narożnika dG można zamiennie stosować końcówkę kd2.

x przylga

19 20

20,5 21,22

wymiary pod wspornik zawiasu dolnego pVC
nr kat. 016-012
szablon do ościeżnicy pVC 3 - nr kat. 038-009
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rys. 2.1.c
montaż narożnika da - tył skrzydła

rys. 2.1.d
montaż rozwórki

rys. 2.1.a
montaż narożników da i dG

rys. 2.1.b
montaż zasuwnicy

2.1.4 pomiędzy narożnikami da i dG umieścić dociętą zasuwnicę  md (Cd), zazębiając obustronnie suwak zasuwnicy 
z suwakami narożników. mocować wkrętami 3,9x25. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 3,9x25 (rys. 2.1.b). 
w przypadku montażu blokady należy ustalić jej położenie w specjalnych otworach umiejscowionych na 
zasuwnicy i mocować wkrętem 3,9x25.

2.1.5 na górze skrzydła w przeciwległym narożu umieścić w rowku okuciowym i montować za pomocą 2 wkrętów 
3,9x25 narożnik da (rys. 2.1.c). 
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rys. 2.2.a
montaż przedłużacza pnd - tył skrzydła

rys. 2.2.b
montaż przedłużacza pnd - dół skrzydła

2.1.6 dociętą na długość rozwórkę rd umieścić w górnej części skrzydła w rowku okuciowym pomiędzy narożnika-
mi da, zazębiając obustronnie suwak rozwórki z suwakami narożników. mocować ją wkrętami 3,9x25.  
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło rozwórki. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 3,9x25 (rys. 2.1.d).

2.1.7 dla skrzydeł o hw>800 mm na tylnym ramiaku skrzydła umieścić w rowku okuciowym, spiąć z suwakiem na-
rożnika i  mocować wkrętami 3,9x25 przedłużacz narożnika pnd (rys. 2.2).  
przesunąć płytkę łączącą w taki sposób, aby nasunęła się na czoło przedłużacza. ustalić położenie płytki po-
przez mocowanie wkrętem 3,9x25.

2.1.8 dla skrzydeł o sw>800 mm na dolnym ramiaku skrzydła umieścić 
w rowku okuciowym, spiąć z suwakiem narożnika i  mocować wkrętami 
3,9x25 przedłużacz narożnika pnd (rys. 2.2.b).  
przesunąć płytkę, łącząc w taki sposób, aby nasunęła się na czoło prze-
dłużacza. ustalić położenie płytki poprzez mocowanie wkrętem 3,9x25.

 
2.1.9 umieścić czopy skrzydełka zawiasu dolnego w otworach Ø6 (Ø3) wyko-

nanych w przyldze. mocować wkrętami 4,2x40 (rys. 2.3.a)

2.1.10 ramię rozwórki ustawić w odpowiedniej pozycji dla danego typu 
okna (l/p). poprzez wbicie kołka sprężystego ustalić położenie łoży-
ska. odchylić cięgno rozwórki. umieścić sworzeń ramienia w fasolce 
kształtowej rozwórki. wcisnąć ramię na kołek cięgna. zamknąć nożyce 
rozwórki.

rys. 2.3.a
montaż skrzydełka zawiasu dolnego

rys. 2.3.b
montaż ramienia rozwórki

2.1.11 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35.

uwaGa:
dobór klamki w zależności od potrzeb - ośmio- lub czteropozycyjna.



instrukcja Okuwania | Okna twOrzywOwe
Okuwanie okien rozwierano-uchylnych

Rozdział 15, strona 7www.romb.pl

2.2 Ościeżnica

2.2.1 zaczepy:
a) obwodowe (montować w 1 kolejności) - rozmieścić na ościeżnicy korzystając z dostępnych szablonów do 

okuwania; mocować wkrętami 3,9x25
b) zaczep pwd - ustalić położenie za pomocą szablonu; mocować 3 wkrętami 3,9x25
c) zaczep dolny - jako alternatywa przy zastosowaniu końcówki kd 2 - umieścić  w dolnym narożu ościeżnicy 

i mocować 2 wkrętami 3,9x25
d) zaczep rd pVC - ustalić położenie bazując na zaczepie obwodowym; mocować wkrętami 3,9x25 (rys. 2.4)
e) zaczep blokady - ustalić położenie za pomocą szablonu; mocować wkrętami 3,9x25.

rys. 2.4
montaż zaczepu rd pVC

2.2.2 wsporniki zawiasów - umieścić czopy wsporników w wykonanych otworach; mocować wkrętami 4,2x40 
rys. (2.5)

rys. 2.5
montaż wspornika zawiasu
górnego i dolnego

2.3 zakŁadanie i zdejMOwanie skrzydŁa

2.3.1 ułożyć skrzydło w ościeżnicy tak, aby trzpień wspornika zawiasu dolnego wsunął się w korpus skrzydełka zawiasu.
2.3.2 na łożysko nałożyć osłonkę tworzywową. poprzez wsunięcie trzpienia w otwór wspornika, połączyć ramię 

rozwórki ze wspornikiem zawiasu górnego. trzpień we wspornik należy wsuwać „od dołu”!
2.3.3 płynnym ruchem obrócić klameczkę w położenie zamknięte, przez co zerwaniu ulegną blokady montażowe 

ustalające położenie okucia. w razie potrzeby po szkleniu okna dokonać regulacji okucia. 
2.3.4 podczas zdejmowania skrzydła czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.

uwaGi:
a) sprawdzić działanie okucia.
b) sprawdzić prawidłowość osadzenia trzpienia zawiasu górnego.
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3. Okuwanie Okien rOzwieranycH

okuwanie okien rozwieranych odbywa się analogicznie jak dla okien rozwierano-uchylnych. do ich okuwania 
można jednak wykorzystać alternatywne podzespoły okucia.

3.1 skrzydło sw<800.

dla skrzydeł o sw<800 istnieją dwie możliwości okuwania skrzydła:
a) z wykorzystaniem zasuwnicy smd (sCd);
b) z wykorzystaniem zasuwnicy md (Cd).

3.1.1 okuwanie skrzydła z wykorzystaniem zasuwnicy smd (sCd). 
 
na pionowym ramiaku skrzydła umieścić przekładnię we wcześniej przygotowanym gnieździe, ustalić położe-
nie zasuwnicy w rowku okuciowym i mocować za pomocą wkrętów 3,9x25.

3.1.2 okuwanie skrzydła z wykorzystaniem zasuwnicy md (Cd). 
 
w narożach (od strony klamki) ustalić położenie  w rowku okuciowym  i mocować wkrętami 3,9x25 2 końcówki 
kdG 1 (po jednej na stronę).  
pomiędzy końcówkami umieścić dociętą zasuwnicę  md (Cd), zazębiając obustronnie suwak zasuwnicy z su-
wakami końcówek. mocować wkrętami 3,9x25. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 3,9x25. 
w przypadku montażu blokady należy ustalić jej położenie w specjalnych otworach umiejscowionych na 
zasuwnicy i mocować wkrętem 3,9x25.

3.1.3 skrzydełko zawiasu narożnego  ustawić w odpowiedniej pozycji dla danego typu okna (l/p). poprzez wbicie 
kołka sprężystego ustalić położenie łożyska. umieścić skrzydełko w górnym narożu skrzydła i mocować wkrę-
tami 3,9x25 mm.

3.1.4 umieścić czopy skrzydełka zawiasu dolnego w otworach Ø6 (Ø3) wykonanych w przyldze. mocować wkrętami 
4,2x40 (rys. 2.3.a)

3.1.5 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35.

3.2 skrzydło o sw>800

skrzydła o sw>800 mm można okuć tylko za pomocą narożników z przedłużaczami narożnika oraz zasuwnicą 
md lub CG. należy postępować analogicznie do sposobu okuwania okien rozwierano-uchylnych.
jako elementu łożyskującego w górnej części skrzydła należy użyć skrzydełka zawiasu narożnego.

3.3 Ościeżnica

sposób okuwania ościeżnicy dla okien rozwieranych nie odbiega od sposobu okuwania dla okien rozwierano-uchyl-
nych.

uwaGa:
schematy kompletacji okucia oraz współrzędne rozmieszczenia elementów okucia na ościeżnicy znajdują się 
w katalogu w dziale 2.
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4. warianty stOsOwania OkuĆ dO Okien ucHyLnycH

4.1 scHeMaty Okuwania z zastOsOwanieM zasuwnic sMd
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4.2 scHeMaty Okuwania z zastOsOwanieM zasuwnic Md



rys. 5.1
wymiary gniazda
pod przekładnię

rys. 5.2
współrzędne otworów
pod klamkę

rys. 5.3
wariant 1. zastosowanie
szablonu nr 038-039
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5. czynnOŚci wstĘPne 

5.1 sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy) wg poniższych cech:
a) różnica przekątnych: max. 4mm - warunek konieczny!
b) luz wrębowy 12 mm. 

5.2 Obróbka skrzydła i ościeżnicy.
5.2.1 Frezować gniazdo (wybranie) pod przekładnię zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm, zgodnie z rys. 5.1.

5.2.2 wiercić otwory pod klamkę wg rysunku. średnicę otworów Ød należ y dobrać w zależ ności od rodzaju stoso-
wanej klamki.

5.2.3 przy pomocy szablonu, w dolnej części skrzydła i ościeżnicy, wykonać otwory pod mocowanie zawiasów do 
okien uchylnych (wariant 1) - rys. 5.3 lub wsporniki zawiasu  pVC 3 (wariant 2) - rys. 5.4.



rys. 5.4
wariant 2. zastosowanie
szablonu nr 038-009
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szablon ułożyć na ościeżnicy, uzyskując określony wymiar. ustalić położenie szablonu 
za pomocą kostki dociskowej. wykonać 6 otworów Ø3. Czynności powtórzyć w dru-
gim narożu ościeżnicy. w przypadku konieczności wykonania otworów pod większą 
liczbę zawiasów, miejsce mocowania szablonu ustala się indywidualnie. 



rys. 6.1
sposób rozmieszczenia
elementów okucia
na skrzydle

a) hw<800

b) hw>800
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6. Okuwanie

6.1 skrzydŁO

6.1.1 wytypować rodzaj i wielkość okucia, sprawdzić położenie montażowe oraz położenie czopów względem zna-
ków orientacyjnych.

dla zasuwnicy Md

6.1.2 ustalić długość zasuwnicy md i odcinać na długość wg wzoru:

 długość zasuwnicy md = sw -  2x140 mm
 
6.1.3 montować elementy okucia na skrzydle wg następującej kolejności:

a) na poziomym ramiaku, (od strony klamki) w górnych na-
rożach skrzydła umieścić końcówki kdG 1 (dla okien o hw 
< 800) lub narożniki dG (dla okien o hw > 800). mocować 
każdy element 2 wkrętami 3,9x25 - rys. 6.1.



rys. 6.2
monta ż zawiasu
na skrzydle okiennym

a) Część skrzydłowa zawiasu do okien uchylnych

b) skrzydełko zawiasu wrębowego
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b) pomiędzy końcówkami (lub narożnikami) umieścić dociętą zasuwnicę md, zazębiając obustronnie suwak 
zasuwnicy z suwakami końcówek lub narożników. mocować wkrętami 3,9x25. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek po-
przez mocowanie wkrętami 3,9x25 - rys. 6.1. 

c) w przypadku zastosowania narożników, dla okien o hw > 800, na pionowych ramiakach skrzydła umieścić 
przedłużacze narożnika, zazębiając suwaki z suwakami narożników. mocować wkrętami 3,9x25. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoła przedłużaczy. ustalić położenie płytek 
poprzez mocowanie wkrętami 3,9x25. - rys. 6.1.b. 

d) za pomocą wkrętów 4,2x40 zamocować we wcześniej wykonanych otworach części skrzydłowe zawiasów 
do okien uchylnych (rys. 6.2.a) lub umieścić w rowku okuciowym skrzydełka zawiasu wrębowego i moco-
wać każde za pomocą 4 wkrętów 3,9x25 (rys. 6.2.b).

e) w zależności od wielkości skrzydła okiennego, dla przyjętego wg pkt. 4.2. schematu okuwania, należy:
•	 dla skrzydeł wg schematu B1 - za pomocą wkrętów 3,9x25, na pionowych ramiakach skrzydła, montować 

wsporniki rozwórki nożycowej. położenie wsporników określić zgodnie z rysunkiem 6.3.a; 
•	 dla skrzydeł wg schematu B2 - ustalić położenie sworznia np w pierwszym otworze przedłużacza pnd 

i montować za pomocą wkręta 4,2x40 (rys. 6.3.b);
•	 dla skrzydeł wg schematu B3, B4  - ustalić położenie sworzni np w otworach zasuwnicy md i mocować za 

pomocą wkrętów 4,2x40 (rys. 6.3.c).



rys. 6.3
montaż wsporników rozwórki nożycowej
i sworznia np na skrzydle okiennym

a) wspornik rozwórki nożycowej - montaż na ramiaku pionowym - schemat B1

b) sworzeń np - montaż na ramiaku pionowym - schemat B2

c) sworzeń np - montaż na zasuwnicy md - schemat B3, B4
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rys. 6.4
sposób montażu
zasuwnicy smd
na skrzydle

rys. 6.5.a
wspornik rozwórki nożycowej - montaż
na ramiaku pionowym - schemat a1, a2, a4
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dla zasuwnicy sMd (Hw<800)

6.1.6 na podstawie wymiaru we wrębie ustalić wielkość zasuwnicy smd. po umieszczeniu jej w rowku okuciowym 
mocować wkrętami 3,9x25.

6.1.7 za pomocą wkrętów 4,2x40 zamocować we wcześniej wykonanych otworach części skrzydłowe zawiasów do 
okien uchylnych lub umieścić w rowku okuciowym skrzydełka zawiasu wrębowej i mocować każde za pomocą 
4 wkrętów 3,9x25 (rys. 6.2). 

6.1.8 w zależności od wielkości skrzydła okiennego, dla przyjętego wg pkt. 4.1. schematu okuwania, należy:
a) dla skrzydeł wg schematu a1, a2, a4 - za pomocą wkrętów 3,9x25, na pionowych ramiakach skrzydła, mon-

tować wsporniki rozwórki nożycowej. położenie wsporników określić zgodnie z rysunkiem 6.5.a;
b) dla skrzydeł wg schematu a3, a5, a6 - ustalić położenie sworzni np w otworach zasuwnicy smd i mocować 

za pomocą wkrętów 4,2x40  - rys. 6.5.b.



rys. 6.5.b
sworzeń np
- montaż na zasuwnicy
smd - schemat a3, a5, a6

rys. 6.6.a
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant i - schemat a1,
a2, a4, B1
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6.1.9 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35.

6.2 Ościeżnica.

6.2.1 zaczepy obwodowe (montować w 1 kolejności) - rozmieścić na ościeżnicy korzystając z dostępnych szablonów 
do okuwania; mocować wkrętami 3,9x25.

6.2.2 za pomocą wkrętów 3,9x25 mocować do ościeżnicy prowadnicę rozwórki nożycowej (rys. 6.6). sposób moco-
wania i położenie rozwórki należy ustalić wg punktów 4.1 i 4.2 niniejszej instrukcji.



rys. 6.6.b
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant ii - schemat a3

rys. 6.6.c
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant iii - schemat a5

rys. 6.6.d
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant iV - schemat a6
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rys. 6.7.a
montaż wsporników zawiasu
na ościeżnicy - wspornik zawiasu
górnego pVC 3

rys. 6.7.b
montaż wsporników zawiasu
na ościeżnicy - część ościeżnicowa
zawiasu do okien uchylnych 

rys. 6.6.e
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant V - schemat B2

rys. 6.6.f
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
wariant Vi - schemat
B3, B4
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6.2.3 wsporniki zawiasu - umieścić wsporniki na ościeżnicy i w wykonanych otworach mocować wkrętami 4,2x40 
(w zależności od typu zawiasu - rys. 6.7.a lub 6.7.b).
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6.3 zakŁadanie i zdejMOwanie skrzydŁa

6.3.1 ułożyć skrzydło w ościeżnicy. poprzez wsunięcie trzpienia połączyć część skrzydłową z częścią ościeżnicową 
zawiasu. 
 
Uwaga: W przypadku stosowania skrzydełek zawiasu wrębowego PVC, przed włożeniem we wspornik na łożysko 
należy nałożyć osłonkę tworzywową. 

6.3.2 płynnym ruchem obrócić klameczkę w położenie zamknięte, przez co zerwaniu ulegną blokady montażowe 
ustalające położenie okucia. w razie potrzeby, po szkleniu okna, dokonać regulacji okucia. 

6.3.3 podczas zdejmowania skrzydła czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności. 

6.3.4 uwaGi:
a) sprawdzić działanie okucia.
b) sprawdzić prawidłowość osadzenia trzpieni zawiasów.



rys. 7.1
sposób wykonania gniazda
pod przekładnię zasuwnicy - wariant 1

rys. 7.2
sposób wykonania gniazda
pod przekładnię zasuwnicy - wariant 2
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7. czynnOŚci wstĘPne (wsPÓLne dLa wszystkicH tyPÓw Okien) 

7.1 dokładność wykonania okna 

 sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy) wg poniższych cech:
a) różnica przekątnych: max. 4 mm - warunek konieczny!
b) luz wrębowy min. 12 mm. 

7.2 Obróbka skrzydła 

7.2.1 na całym obwodzie skrzydła należy wykonać rowek okuciowy. 

7.2.2 Frezować gniazdo (wybranie) pod przekładnię zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm i wiercić otwory pod 
klamkę wg rysunku, zgodnie z rys. 7.1 (wariant 1) lub przygotować gniazdo pod przekładnię wg rysunku 7.2 
(wariant 2).

średnicę otworów Ød należy dobrać w zależ-
ności od rodzaju stosowanej klamki.



rys. 7.3.a
współrzędne otworów pod
wspornik zawiasu górnego dr

rys. 7.3.b
sposób zastosowania szablonu 
do ościeżnicy (góra skrzydła)

rys. 7.4.a
współrzędne otworów pod
wspornik zawiasu dolnego dr

rys. 7.4.a
sposób zastosowania szablonu
do ościeżnicy (dół skrzydła)
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7.3 Obróbka ościeżnicy

7.3.1 wykorzystując szablon - nr kat. 038-011- wykonać w górnej części ościeżnicy gniazda do mocowania wsporni-
ka zawiasu górnego, wg rys. 7.3.a.

7.3.2 wykorzystując szablon - nr kat. 038-011- wykonać w dolnej części ościeżnicy gniazda do mocowania wsporni-
ka zawiasu dolnego, wg rys. 7.4.a. 

7.3.3 w oknach o wysokości we wrębie hw≤800 mm, w celu zapobieżenia kolizji elementów ramienia rozwórki ze 
skrzydłem, może zachodzić konieczność zastosowania większego niż standardowy, luzu wrębowego, w górnej 
części okna.  
należy go uzyskać poprzez zmniejszenie wymiarów skrzydła lub regulację w dół na zawiasie dolnym, bądź też 
w skrajnie niskich oknach, dokonać korekty położenia wspornika zawiasu dolnego poprzez jego obniżenie. 



rys. 8.1
montaż
narożników
da i dG

rys. 8.2
montaż
zasuwnicy
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8. Okuwanie Okien rOzwieranO-ucHyLnycH 

8.1 skrzydŁO 

8.1.1 wytypować rodzaj i wielkość okucia, sprawdzić położenie montażowe (kołki ustalające) oraz położenie czopów 
względem znaków orientacyjnych. 

8.1.2 ustalić długość zasuwnicy i rozwórki, odcinać na długość wg wzoru: 
długość zasuwnicy md = hw - (2 x140) mm 
długość zasuwnicy Cd = hw - 140  mm 
długość rozwórki rd = sw - 140  mm 

8.1.3 na pionowym ramiaku, (od strony klamki) w górnym narożu skrzydła, umieścić narożnik da, a w dolnym naroż-
nik dG. mocować każdy 2 wkrętami 4x30 (rys. 8.1). 
 
uwaGa: dla okien o sw < 1000, gdzie nie zachodzi konieczność przeniesienia napędu na dolny (poziomy) 
ramiak skrzydła, w miejsce narożnika dG można zamiennie stosować  końcówkę kd 2. 

8.1.4 pomiędzy narożnikami da i dG umieścić dociętą zasuwnicę  Cd (md), zazębiając obustronnie suwak zasuwni-
cy z suwakami narożników. mocować wkrętami 4x30. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 4x30 (rys. 8.2). 
w przypadku montażu blokady należy ustalić jej położenie w specjalnych otworach umiejscowionych na 
zasuwnicy i mocować wkrętem 4x30. 

8.1.5 na górze skrzydła, w przeciwległym narożu, umieścić narożnik da. mocować za pomocą 2 wkrętów 4x30 (rys. 
8.3).  
 



rys. 8.3
montaż narożnika
da - tył skrzydła

rys. 8.5
montaż
przedłużacza pnd
- tył skrzydła

rys. 8.6
montaż przedłużacza pnd - dół skrzydła

rys. 8.4
montaż rozwórki
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8.1.6 dociętą na długość rozwórkę rd umieścić w górnej części skrzydła pomiędzy narożnikami da, zazębiając obu-
stronnie suwak rozwórki z suwakami narożników.   mocować  wkrętami 4x30.  
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło rozwórki. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 4x30 (rys. 8.4). 

8.1.7 dla skrzydeł o hw >1000 na tylnym ramiaku skrzydła umieścić przedłużacz narożnika pnd. spiąć z suwakiem 
narożnika i  mocować wkrętami 4x30 (rys. 8.5). 
przesunąć płytkę łączącą w taki sposób, aby nasunęła się na czoło przedłużacza. ustalić położenie płytki po-

przez mocowanie wkrętem 4x30.
8.1.8 dla skrzydeł o sw >1000 na dolnym ramiaku skrzydła umieścić przedłu-

żacz narożnika pnd. spiąć z suwakiem narożnika i  mocować wkrętami 
4x30 (rys. 8.6).  
przesunąć płytkę łączącą w taki sposób, aby nasunęła się na czoło prze-
dłużacza. ustalić położenie płytki poprzez mocowanie wkrętem 4x30. 
 

8.1.9 umieścić skrzydełko zawiasu dolnego dr (lewe lub prawe) w dolnym 
narożu skrzydła. mocować wkrętami 4x30.  
            

8.1.10 ramię rozwórki ustawić w odpowiedniej pozycji dla danego typu okna 
l/p (obrót łożyska). poprzez wbicie kołka sprężystego ustalić położenie 
łożyska. odchylić cięgno rozwórki. umieścić sworzeń ramienia w fasolce 
kształtowej rozwórki. wcisnąć ramię na kołek cięgna. zamknąć nożyce 



rys. 8.7
montaż skrzydełka
zawiasu dolnego dr

rys. 8.9
montaż zaczepu rd dr

rys. 8.10
montaż
wspornika
zawiasu
górnego
i dolnego dr

rys. 8.8
montaż ramienia rozwórki rrd dr
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rozwórki.
8.1.11 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35. 

e) zaczep blokady - 
ustalić położenie 
za pomocą sza-
blonu; mocować 
wkrętami 4x30. 

8.2.2 wsporniki zawia-
su - umieścić czopy 
wsporników w wy-
konanych otworach; 
mocować wkrętami 
4x40 (rys. 2.2.2).

Uwaga: Dobór klamki w zależności od potrzeb - ośmio- lub czteropo-
zycyjna. 

8.2 Ościeżnica 

8.2.1 zaczepy:
a) obwodowe (montować w 1 kolejności) - rozmieścić na 

ościeżnicy korzystając z dostępnych szablonów do okuwania; 
mocować wkrętami 4x30.

b) zaczep pwd - ustalić położenie za pomocą szablonu; moco-
wać 3 wkrętami 4x30.

c) zaczep dolny - jako alternatywa przy zastosowaniu końcówki 
kd2 - umieścić  w dolnym narożu ościeżnicy i mocować 2 
wkrętami 4x30.

d) zaczep rd dr - ustalić położenie bazując na zaczepie obwo-
dowym; mocować wkrętami 4x30. (rys. 8.9)

8.3 zakŁadanie i zdejMOwanie skrzydŁa 

8.3.1 ułożyć skrzydło w ościeżnicy tak, aby trzpień wspornika zawiasu dolnego dr wsunął się w korpus skrzydełka 
zawiasu dolnego dr.

8.3.2 na łożysko nałożyć osłonkę tworzywową. poprzez wsunięcie trzpienia w otwór wspornika, połączyć ramię 
rozwórki ze wspornikiem zawiasu górnego dr. trzpień we wspornik należy wsuwać „od dołu”!

8.3.3 płynnym ruchem obrócić klameczkę w położenie zamknięte, przez co zerwaniu ulegną blokady montażowe 
ustalające położenie okucia. w razie potrzeby, po szkleniu okna, dokonać regulacji okucia. 

8.3.4 podczas zdejmowania skrzydła czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.
8.3.5 uwaGi:

a) sprawdzić działanie okucia.
b) sprawdzić prawidłowość osadzenia trzpienia zawiasu górnego.
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9. Okuwanie Okien rOzwieranycH 

okuwanie okien rozwieranych odbywa się analogicznie do sposobu okuwania okien rozwierano-uchylnych. 
do ich okucia można jednak wykorzystać alternatywne podzespoły okucia. 

9.1 skrzydło sw <1000 

 dla skrzydeł o sw <1000 istnieją dwie możliwości okucia skrzydła:
a) z wykorzystaniem zasuwnicy smd (sCd);
b) z wykorzystaniem zasuwnicy md (Cd). 

9.1.1 okuwanie skrzydła z wykorzystaniem zasuwnicy smd (sCd) 
na pionowym ramiaku skrzydła umieścić przekładnię we wcześniej przygotowanym gnieździe, ustalić położe-
nie zasuwnicy w rowku okuciowym i mocować za pomocą wkrętów 4x30. 

9.1.2 okuwanie skrzydła z wykorzystaniem zasuwnicy md (Cd) 
w narożach (od strony klamki) umieścić 2 końcówki kdG 1 (po jednej na stronę). mocować wkrętami 4x30.  
pomiędzy końcówkami umieścić dociętą zasuwnicę  md (Cd), zazębiając obustronnie suwak zasuwnicy z su-
wakami końcówek. mocować wkrętami 4x30. 
przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek poprzez 
mocowanie wkrętami 4x30. 
w przypadku montażu blokady należy ustalić jej położenie w specjalnych otworach umiejscowionych na 
zasuwnicy i mocować wkrętem 4x30. 

9.1.3 skrzydełko zawiasu narożnego ustawić w odpowiedniej pozycji dla danego typu okna (l/p). poprzez wbicie 
kołka sprężystego ustalić położenie łożyska. umieścić skrzydełko w górnym narożu skrzydła i mocować wkrę-
tami 4x30. 

9.1.4 umieścić skrzydełko zawiasu dolnego dr w dolnym narożu skrzydła (analogicznie jak dla r-u). 
mocować wkrętami 4x40 (rys. 8.7). 

9.1.5 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35. 

9.2 skrzydło o sw > 1000 

9.2.1 skrzydła o sw >1000, można okuć tylko za pomocą narożników z przedłużaczami narożnika oraz zasuwnicą 
md lub Cd. należy postępować analogicznie do sposobu okuwania okien rozwierano-uchylnych. 
jako elementu łożyskującego w górnej części skrzydła należy użyć skrzydełka zawiasu narożnego dr. 

9.3 Ościeżnica 

sposób okuwania ościeżnicy dla okien rozwieranych nie odbiega od sposobu okuwania dla okien rozwierano-
-uchylnych.

uwaGa: schematy kompletacji okucia oraz współrzędne rozmieszczenia elementów okucia na ościeżnicy znaj-
dują się w katalogu w dziale 2.
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10. warianty stOsOwania OkuĆ dO Okien ucHyLnycH

10.1 schematy okuwania z zastosowaniem zasuwnic sMd
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10.2 scHeMaty Okuwania z zastOsOwanieM zasuwnic Md

B1

Sw = 450 - 1400
Hw = 400 - 1000

B2

Sw = 450 - 1400
Hw = 801 - 1400

B3

Sw = 1401 - 1800
Hw = 400 - 1000

B4

Sw = 1401 - 1800
Hw = 801 - 1400



instrukcja Okuwania | Okna drewniane
Czynności wstępne

Rozdział 15, strona 29www.romb.pl

rys. 11.1.a
sposób wykonania gniazda
pod przekładnię zasuwnicy
- wariant 1

rys. 11.1.b
sposób wykonania gniazda
pod przekładnię zasuwnicy
- wariant 2

rys. 11.2.a
wariant 1. zastosowanie
szablonu nr 038-039

11. czynnOŚci wstĘPne 

11.1 sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy) wg poniższych cech:
a) różnica przekątnych: max. 4 mm - warunek konieczny!
b) luz wrębowy 12 mm. 

11.2 Obróbka skrzydła i ościeżnicy 

11.2.1 Frezować gniazdo (wybranie) pod przekładnię zasuwnicy o wymiarach 65x12,3 mm i wiercić otwory pod klam-
kę zgodnie z rys. 11.1.a (wariant 1) lub przygotować gniazdo pod przekładnię wg rysunku 11.1.b (wariant 2). 

średnicę otworów Ød należy dobrać w zależności od rodzaju stosowanej klamki. 

11.2.2 przy pomocy szablonu, w dolnej części skrzydła i ościeżnicy, wykonać otwory pod mocowanie zawiasów do 
okien uchylnych (wariant 1) - rys. 11.2.a lub wsporniki zawiasów dr (wariant 2) - rys. 11.2.b 



rys. 11.2.b
wariant 2. zastosowanie
szablonu nr 038-011

rys. 12.1.a
sposób rozmieszczenia elementów
okucia na skrzydle, hw < 1000
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skrzydło należy ułożyć w ościeżnicy, ustalić prawidłowe luzy wrębowe i unieruchomić. po ustaleniu odpowied-
niego docisku (poprzez regulację podkładkami) wykonać 5 otworów Ø3 (2 w skrzydle i 3 w ościeżnicy). 

szablon ułożyć na ościeżnicy, uzyskując określony wymiar. ustalić położenie szablonu za pomocą kostki 
dociskowej. wykonać 2 pogłębienia walcowe Ø34 na głębokość 5 mm. Czynności powtórzyć w drugim narożu 
ościeżnicy. w przypadku konieczności wykonania otworów pod większą liczbę zawiasów, miejsce mocowania 
szablonu ustala się indywidualnie, zachowując symetryczność ich rozmieszczenia. 

12. Okuwanie 

12.1 skrzydŁO 

12.1.1 wytypować rodzaj i wielkość okucia, sprawdzić położenie montażowe oraz położenie czopów względem zna-
ków orientacyjnych. 

 dla zasuwnicy Md

12.1.2 ustalić długość zasuwnicy md i odcinać na długość wg wzoru: 
 
długość zasuwnicy md = sw -  2x140 mm 

12.1.3  montować elementy okucia na skrzydle wg następującej kolejności:



rys. 12.1.b
sposób rozmieszczenia elementów
okucia na skrzydle, hw > 1000

rys. 12.2.a
montaż zawiasów na skrzydle okiennym
- część skrzydłowa zawiasu do okien uchylnych

rys. 12.2.b
montaż zawiasów na skrzydle okiennym
- skrzydełko zawiasu wrębowego

instrukcja Okuwania | Okna drewniane
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a) na poziomym ramiaku (od strony klamki) w górnych narożach skrzydła umieścić końcówki kdG 1 (dla okien 
o hw < 1000) lub narożniki dG (dla okien o hw > 1000). mocować każdy element 2 wkrętami 4x30 - rys. 12.1.

b) pomiędzy końcówkami (lub narożnikami) umieścić dociętą zasuwnicę md, zazębiając obustronnie suwak 
zasuwnicy z suwakami końcówek lub narożników. mocować wkrętami 4x30.

c) przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoło zasuwnicy. ustalić położenie płytek po-
przez mocowanie wkrętami 4x30 - rys. 12.1

d) w przypadku zastosowania narożników dla okien o hw > 1000, na pionowych ramiakach skrzydła umieścić 
przedłużacze narożnika, zazębiając suwaki z suwakami narożników. mocować wkrętami 4x30.

e) przesunąć płytki łączące w taki sposób, aby nasunęły się na czoła przedłużaczy. ustalić położenie płytek 
poprzez mocowanie wkrętami 4x30. - rys. 12.1.b.

f ) za pomocą wkrętów 4x40 zamocować we wcześniej wykonanych otworach części skrzydłowe zawiasów do 
okien uchylnych (rys. 12.2.a) lub umieścić w rowku okuciowym skrzydełka zawiasu wrębowego i mocować 
każde za pomocą 4 wkrętów 4x30 (rys. 12.2.b).

g) w zależności od wielkości skrzydła okiennego, dla przyjętego wg pkt. 10.2. schematu okuwania, należy:



rys. 12.3.a
wspornik rozwórki nożycowej
- montaż na ramiaku pionowym
(w rowku okuciowym) - schemat B1

rys. 12.3.b
sworzeń np - montaż na ramiaku
pionowym (na przedłużaczu)
- schemat B2

rys. 12.3.c
sworzeń np - montaż na
zasuwnicy md - schemat B3, B4
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•	 dla skrzydeł wg schematu B1 - za pomocą wkrętów 4x30, na pionowych ramiakach skrzydła, montować 
wsporniki rozwórki nożycowej. położenie wsporników określić zgodnie z rysunkiem 12.3.a; 

•	 dla skrzydeł wg schematu B2 - ustalić położenie sworznia np w pierwszym otworze przedłużacza pnd 
i montować za pomocą wkręta 4x40 (rys. 12.3.b);

•	 dla skrzydeł wg schematu B3, B4  - ustalić położenie sworzni np w otworach zasuwnicy md i mocować za 
pomocą wkrętów 4x40 (rys. 12.3.c).

 
 montaż wsporników rozwórki nożycowej i sworznia np na skrzydle okiennym



rys. 12.4
sposób montażu zasuwnicy
smd na skrzydle

rys. 12.5.a
wspornik rozwórki nożycowej
- montaż na ramiaku pionowym
(w rowku okuciowym)
- schemat a1, a2, a4

instrukcja Okuwania | Okna drewniane
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dla zasuwnicy sMd (Hw<800)

12.1.4 na podstawie wymiaru we wrębie ustalić wielkość zasuwnicy smd. po umieszczeniu jej w rowku okuciowym 
mocować wkrętami 4x30.

12.1.5 za pomocą wkrętów 4x40 zamocować we wcześniej wykonanych otworach części skrzydłowe zawiasów do 
okien uchylnych lub umieścić w rowku okuciowym skrzydełka zawiasu wrębowego i mocować każde za pomo-
cą 4 wkrętów 4x30 (rys. 12.2). 

12.1.6 w zależności od wielkości skrzydła okiennego, dla przyjętego wg pkt. 10.1. schematu okuwania, należy:
a) dla skrzydeł wg schematu a1, a2, a4 - za pomocą wkrętów 4x30, na pionowych ramiakach skrzydła, mon-

tować wsporniki rozwórki nożycowej. położenie wsporników określić zgodnie z rysunkiem 12.5.a;
b) dla skrzydeł wg schematu a3, a5, a6 - ustalić położenie sworzni np w otworach zasuwnicy smd i moco-

wać za pomocą wkrętów 4x40 - rys. 12.5.b.
 
 montaż wsporników rozwórki nożycowej i sworznia np na skrzydle okiennym:



rys. 12.5.b
sworzeń np - montaż na zasuwnicy
smd - schemat a3, a5, a6

rys. 12.6.a
montaż rozwórki nożycowej
na ościeżnicy - wariant i
- schemat a1, a2, a4, B1

rys. 12.6.b
montaż rozwórki nożycowej
na ościeżnicy - wariant ii
- schemat a3

instrukcja Okuwania | Okna drewniane
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12.1.7 klameczka - przykręcać klameczkę 2 wkrętami m5x35. 

12.2 Ościeżnica 

12.2.1 zaczepy obwodowe (montować w 1 kolejności) - rozmieścić na ościeżnicy korzystając z dostępnych szablonów 
do okuwania; mocować wkrętami 4x30.

12.2.2 za pomocą wkrętów 4x30 mocować do ościeżnicy prowadnicę rozwórki nożycowej (rys. 12.6). sposób moco-
wania i położenie rozwórki należy ustalić wg punktów 10.1 i 10.2 niniejszej instrukcji.



rys. 12.6.c
montaż rozwórki nożycowej na ościeżnicy
- wariant iii - schemat a5

rys. 12.6.d
montaż rozwórki nożycowej
na ościeżnicy - wariant iV
- schemat a6

rys. 12.6.e
montaż rozwórki nożycowej
na ościeżnicy - wariant V
- schemat B2
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rys. 12.6.e
montaż rozwórki
nożycowej na ościeżnicy
- wariant Vi
- schemat B3, B4

rys. 12.7.a
montaż wsporników zawiasu na ościeżnicy,
część ościeżnicowa zawiasu do okien uchylnych

rys. 12.7.b
montaż wsporników zawiasu na ościeżnicy,
wspornik zawiasu górnego dr
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12.2.3 wsporniki zawiasu - umieścić wsporniki na ościeżnicy i w wykonanych otworach mocować wkrętami 4x40 
(w zależności od typu zawiasu - rys. 12.7.a lub 12.7.b).
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12.3 zakŁadanie i zdejMOwanie skrzydŁa 

12.3.1 ułożyć skrzydło w ościeżnicy. poprzez wsunięcie trzpienia połączyć część skrzydłową z częścią ościeżnicową 
zawiasu. 
 
uwaga: w przypadku stosowania skrzydełek zawiasu wrębowego dr, przed włożeniem we wspornik, na łoży-
sko należy nałożyć osłonkę tworzywową. 

12.3.2 płynnym ruchem obrócić klameczkę w położenie zamknięte, przez co zerwaniu ulegną blokady montażowe 
ustalające położenie okucia. w razie potrzeby, po szkleniu okna, dokonać regulacji okucia. 

12.3.3 podczas zdejmowania skrzydła czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności. 

12.3.4 uwaGi:
a) sprawdzić działanie okucia.
b) sprawdzić prawidłowość osadzenia trzpieni zawiasów.
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miejsca wymagające regularnego smarowania 
olejem do konserwacji okuć

miejsca smarowania wazeliną techniczną lub 
innym środkiem do konserwacji okuć

schemat nie odpowiada dokładnie rozmieszczeniu 
okucia na oknie.
ilość punktów ryglowania zmienia się w zależności 
od wielkości okna.

dla przeprowadzenia konserwacji okucia nie ma 
potrzeby zdejmowania skrzydła okiennego.

wszystkie ruchome elementy okucia, oznaczone 
symbolem kropli, powinny być przynajmniej 1 raz 
w roku smarowane olejem do konserwacji okuć.

dla zapewnienia płynności współpracy czopów 
z elementami zaczepowymi należy przynajmniej 1 raz 
w roku smarować krawędzie robocze zaczepów wa-
zeliną techniczną lub smarem do konserwacji okuć.

niedopuszczalna jest konserwacja okuć za pomocą 
środków smarnych zawierających żywice lub kwasy!

uwaGa: 
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nazwa no

obcinarka pnh 70 038-078 1 8,0
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nazwa no

akcesoria do obcinarki pnh 70 - zestaw i 038-081 1 1,3

Pozycja nazwa Liczba

1 wspornik obcinarki 1
2 kątownik mocujący 1
3 śruba z łbem walcowym m 10x14 4
4 podkładka 10,5 4
5 śruba m8x25 2
6 podkładka m 8,4 2
7 nakrętka m8 2

Uwaga:
Zestaw przeznaczony do mocowania obcinarki na stanowisku do okuwania (na specjalne zamówienie).
W rzeczywistości elementy mogą różnić się wyglądem od przedstawionych na rysunku.

akcesoria do obcinarki PNH 70
obcinarka PNH 70
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nazwa no

akcesoria do obcinarki pnh 70 - zestaw ii 038-082 1 kpl. 1,7

Pozycja nazwa Liczba

1 Filtr reduktor 1/4" 1
2 zawór nożny w obudowie 5/2 1/4 " 1
3 końcówka szybkozłączki 1/4 Gz 1
4 złaczka prosta 8 1/4" 2
5 tłumik hałasu V-1/4" 2
6 wąż poliuretanowy 8/6 hitech 4 mb
7 trójnik G1/4 złącze wtykowe 1
8 korek G1/4 1
9 kątownik mocujący ii 2

10 śruba m10 x 14 4
11 podkładka Ø10,5 4

W rzeczywistości elementy mogą różnić się wyglądem od przedstawionych na rysunku.

akcesoria do obcinarki PNH 70
obcinarka PNH 70
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nazwa no

przymiar zasuwnicy z/Cd pnh 038-079 1 2,1

nazwa no

przymiar zasuwnicy m/md pnh 038-080 1 1,7

Uwaga:
Łącznik i podpora przymiaru w komplecie z przymiarem.

Podpora przymiaru

Łącznik przymiaru



stanOwiskO Odcinania OkuĆ – rOMB dynaMic

wyposażenie stanowiska

1. obcinarka pnh 70 nr kat. 038-078
2. akcesoria do obcinarki – zestaw ii nr kat. 038-082

- elementy mocujące obcinarkę do stołu,
- elementy pneumatyki /wyposażenie obcinarki/

3. przymiar zasuwnicy z/cd PnH nr kat. 038-079 lub
 przymiar zasuwnicy M/Md PnH nr kat. 038-080

Podstawowe dane techniczne
- wymiary zewnętrzne obcinarki, długość. 380 mm, szerokość 450 mm / wymagana przestrzeń robocza dłu-

gości około 3mb /
- zasilanie / powietrze uzdatnione zgodnie z pn, instalacja wyposażona w filtr powietrza i odwadniacz
- sterowanie obcinarki – nożne / ręczne na specjalne zamówienie/
- ciężar ok. 10,5 kg
- ciśnienie robocze 0,6 mpa.

zastOsOwanie
stanowisko znajduje zastosowanie w procesie okuwania stolarki okiennej /drzwiowej/, jako urządzenie do odcinania 
głównych podzespołów okucia romB dynamiC.
praca polega na odcinaniu /skracaniu/ czoła i suwaka elementów okuć.

uwaga:
stanowisko do odcinania okuć może być kompletowane z przymiarem do zasuwnic m/md pnh lub z przymiarem do 
zasuwnic z/Cd pnh, w zależności od systemu stosowanego przez producenta okien.

OPrzyrządOwanie sPecjaLne | OBcinarka PnH 70
Instrukcja odcinania okuć
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PrzyGOtOwanie OBcinarki  

1. zamocować obcinarkę w sposób trwały do stołu lub stojaka / konieczne dodatkowe podparcie na końcu przymiaru
2. przyłączyć do sieci sprężonego powietrza.

OBsŁuGa OBcinarki  z PrzyMiareM

1. ustawić na skali przymiaru wymiar zewnętrzny skrzydła
2. włożyć odcinany podzespół bazując na suwaku przymiaru  zgodnie z rys.1 i 2 w przypadku zasuwnicy  (Md), oraz 

rys 3 i 4, w przypadku zasuwnicy (cd)
3. uruchomić nożny przycisk / zwolnienie przycisku jest jednoznaczne z powrotem noża tnącego.

uwaGa:
1. Manipulowanie w przestrzeni roboczej obcinarki, tylko przy odłączonym zasilaniu sprężonym powietrzem.
2. wymagane jest monitorowanie stanu technicznego części tnących /matrycy i stempla/.  

w przypadku konieczności, ich wymiana lub regeneracja.

rys. 1 Bazowanie zasuwnicy Md

Baza zasuwnicy md
suwak przymiaru

skala zasuwnicy md

Baza rozwórki rd (*)
miejsce odczytu dla nar. ds

miejsce odczytu wymiaru

miejsce odczytu wymiaru

skala rozwórki

suwak przymiaru

ramię zderzaka

skala rozwórki rd

rys. 2 Bazowanie rozwórki rd
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rys. 3 Bazowanie zasuwnicy cd

rys. 4 Bazowanie rozwórki rd

uwaga:

1. na skali przymiaru ustawia się zewnętrzny wymiar skrzydła okiennego. miejsce odczytu wymiaru znajduje się na 
krawędzi suwaka przymiaru. (*)/patrz rys. - miejsce odczytu wymiaru/.

2. dla podzespołów w kompletacji z narożnikiem ds /w zakresach minimalnych /miejsce odczytu wymiaru, od strony 
przeciwnej suwaka/.

(*) ramię zderzaka w suwaku, stosować zależnie od wielkości przylgi - odpowiednio: 18, 20 lub 22 mm.

uwaga: 

Praca tyLkO z zaŁOŻOną OsŁOną!
istnieje obawa energicznego odrzucenia odpadu z odcinanego elementu.

zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta oraz wykorzystywania urządzenia w 
sposób niezgodny z przeznaczeniem.
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Baza zasuwnicy Cd (*)miejsce odczytu dla nar. ds

suwak przymiaru

miejsce odczytu wymiaru

miejsce odczytu dla nar. ds

suwak przymiaru

ramię zderzaka

Baza rozwórki 
rd (*)

miejsce odczytu 
wymiaru

skala rozwórki rd
skala zasuwnicy Cd

ramię zderzaka

skala rozwórki rd
skala zasuwnicy Cd
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Poz. nr nazwa Przeznaczenie - zastosowanie

1 038-055 szablon zasuwnicy md2 - md3 okuwanie zaczepów zasuwnic

2 038-056 szablon zasuwnicy md4 - md6 okuwanie zaczepów zasuwnic

3 038-057 szablon narożnika da i dG okuwanie zaczepów narożników

4 038-058 szablon przedłużacza pnd1 - pnd3 pion okuwanie zaczepów przedłużaczy narożnika

5 038-059 szablon przedłużacza pnd4 - pnd5 pion okuwanie zaczepów przedłużaczy narożnika

6 038-060 szablon przedłużacza pnd1 - pnd3 poziom okuwanie zaczepów przedłużaczy narożnika

7 038-061 szablon rozwórki rd2 - rd5 okuwanie zaczepów rozwórek

8 038-062 szablon zasuwnicy Cd1 - Cd2  i  sCd1 - sCd2 okuwanie zaczepów zasuwnic

9 038-063 szablon zasuwnicy Cd3 - Cd4  i  sCd3 - sCd4 okuwanie zaczepów zasuwnic

10 038-064 szablon zasuwnicy Cd5 - Cd7  i  sCd5 - sCd7 okuwanie zaczepów zasuwnic

11 038-065 szablon zasuwnicy Cd8 - Cd10  i  sCd8 - sCd10 okuwanie zaczepów zasuwnic

12 038-066 szablon zasuwnicy smd1 okuwanie zaczepów zasuwnic

13 038-067 szablon zasuwnicy smd2 okuwanie zaczepów zasuwnic

14 038-068 szablon zasuwnicy smd3 okuwanie zaczepów zasuwnic

15 038-069 szablon zasuwnicy smd4 okuwanie zaczepów zasuwnic

16 038-070 szablon zasuwnicy smd5 okuwanie zaczepów zasuwnic

17 038-071 szablon zasuwnicy smd6 okuwanie zaczepów zasuwnic

18 038-001 szablon do skrzydła pVC 6 wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 6

19 038-002 szablon do skrzydła pVC 6 kątowy wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 6 do przylgi pochylonej o 5°

20 038-005 szablon do skrzydła pVC 3 wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 3

21 038-006 szablon do skrzydła pVC 3/7o wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 3 do przylgi pochylonej o 7°

22 038-007 szablon do skrzydła pVC 6/7o wiercenie otw. pod skrzydełko zawiasy pVC 6 do przylgi pochylonej o 7°

23 038-009 szablon do ościeżnicy pVC 3 wiercenie otw. pod wspornik zawiasy górnej i dolnej pVC 3

24 038-086 szablon do ościeżnicy pVC 6 wiercenie otw. pod wspornik zawiasy górnej i dolnej pVC 6

25 038-014 szablon docisku pVC/dr do wiercenia otworów pod docisk zewnętrzny (bez regulacji)

26 038-040 szablon docisku łączonego do wiercenia otworów pod docisk zewnętrzny łączony (z regulacją)

27 038-039 szablon zawiasy uchylnej pVC do wiercenia otworów pod zawias do okien uchylnych (z regulacją)

28 038-041 szablon zawiasy uchylnej - ościeżnica do wiercenia otworów w ościeżnicy pod zawias do okien uchylnych (z regulacją)

29 038-042 szablon zawiasy uchylnej - skrzydło do wiercenia otworów w skrzydle pod zawias do okien uchylnych (z regulacją)

30 038-043 szablon zawiasy przylgowej do wiercenia otworów pod skrzydełko zawiasy przylgowej

31 038-045 obcinarka ręczna obcinarka ręczna, dźwigniowa do odcinania okuć

32 038-078 obcinarka pnh 70 obcinarka pneumo-hydrauliczna do odcinania okuć

33 038-079 przymiar zasuwnicy z/Cd pnh przystawka do obcinarki pnh 70 - odcinanie okuć wg wym. zewnętrznych skrzydła

34 038-080 przymiar zasuwnicy m/md pnh przystawka do obcinarki pnh 70 - odcinanie okuć wg wym. zewnętrznych skrzydła

35 038-081 akcesoria do nożyc - zestaw i wyposażenie obcinarki pnh 70 do zamontowania na typowym stole do okuwania

36 038-082 akcesoria do nożyc - zestaw ii wyposażenie obcinarki pnh 70 do zamontowania jako samodzielne stanowisko

37 038-049 klucz imbusowy 6-kąt 4 uniwersalny klucz do regulacji elementów okucia

38 038-050 klucz prętowy klucz do sterowania okuciem i demontażu trzpienia zawiasy górnej

39 038-011 szablon do frezowania dr do frezowania 2 otw. Ø34 pod puszki zawiasów

40 038-083 szablon do klamki do wiercenia otworów pod klamkę w skrzydłach pVC i dr

41 038-044 szablon takt 150 do wiercenia otworów nożyc, dźwigni, wspornika, narożnika taśmowego i łańcuchowego

42 038-087 klucz do regulacji okuć 2,5 do regulacji czopów ryglujących


