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Systém Pressix CC 41

Lišta montážna MS 
41/21/1,5

Lišta montážna MS 
41/41/2,5

Lišta montážna MS 
41-75/75/3,0

Svorka lištová KL Profil lištový MSA 41Krytka ADK 41

Lišta montážna MS
41-75/75/3,0 D

Lišta montážna MS
41/21/2,0 D

Lišta montážna MS
41/41/2,5 D

Závitová doska NT HZ 41Príchytka HK 41 Skrutka TBO HZ 41
2.0 2
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Prehľad produktov

Blok PB 41
Blok PBH 41

Sada bloková PBS CC 41 Platnička závitová NT CC 41
Závitová doska NT 41

Spojka rohová bočná EW Držiak koľajnice SHSpojka lištová SK

Tlmiaci prvok SDE 41

pozri Prvky zvukovej izolácie

Závitový adaptér NT CC 41
DIN 3015

Strihacie kliešte PBC

Kus klzný GS 41

pozri Klzáky

WBD držiak
Držiak sokla SHB HCP

Koľajnicový teleskop ST 41
2.1
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Prehľad produktov

Profil gumový SAL 41

pozri Prvky zvukovej izolácie

Strmeň upínací SB 41

pozri Upevnenie nosníka

Spojka rohová CN CC 41 - 2

Montážna sada MOS CC Konzola uholníková CCRohová platňa ECO CC

Spojka rohová CN CC 41Spojka rohová CN CC 41 Stabil Spojka rohová CN CC 41 - 90°

Sada klzná GS CC - 2G2 -PLKonzola výložná AK CC Sada klzná GS CC - H3G2 - PL
2.2 2
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Zmena z konvenčnej montáže na Pressix CC 41

Pripojenie závitovej tyče

Konzola uholníka

4x

4 jednotlivých 
dielov

1 produkt

7 jednotlivých 
dielov

1 produkt

13 jednotlivých 
dielov (max.)
3 typy

1 produkt

13 jednotlivých 
dielov

1 produkt

Blokovacia sada CC 41

Spojovací člen CC 41 stabilnýMontážny uholník MW; S

max.
4x

Konzola výložníka CCKonzola výložníka

2x

Konzola uholníka CC
2.3
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Samostatné koľajnice, kryty a zobrazenia otvorov

Zobrazenie 
otvorov 4

Kryty 41

Kryty sa dodávajú 
pre každý profil a 
zvyšujú bezpečnosť 
na stavenisku. 

Na konce dvojitých 
koľajníc treba použiť vždy 
2 rovnaké kryty. adaptéry.

Zobrazenie 
otvorov 2

Zobrazenie 
otvorov 3

Upínacia čeľusť 41 a zadné 
vloženie závitovej dosky, príp. 
skrutka s háčikovou hlavou zaru-
čujú v závislosti od hrúbky profilu
maximálnu nosnosť bodu.

41/62/2,5 41/21/2,0

41-75/75/3,0

Upínacia čeľusť
41

Systém 41

41-75/65/3,0

41/21/1,5
2.4 2
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Dvojité koľajnice a kryt koľajníc

Kryt koľajníc 41
Na prekrytie koľajnicových štrbín 
(napr. čisté priestory, potravinár-
sky priemysel) je silno upínateľný 
kryt 41 vhodný pre  hornú a dolnú 
časť.

Stavebné riešenie 
(obrázok otvorov 2) 
pre 41/21/1,5 D

Stavebné spojenie imbusovou 
skrutkou M8 x 16 treba uskutočniť 
každých 250 mm, ako aj na kon-
coch koľajníc.

�

Na stavenisku sa môžu rovnaké 
profily spojiť zadnými časťami a 
vytvoriť tak dvojité koľajnice.
�

Stavebné riešenie 
(zobrazenie otvorov 3 a 4)
pre všetky profily od 41/21/2,0 D 

Upínacia jednotka 
KL1

25 Nm

Stavebné spojenie treba vytvoriť 
každých 500 mm, ako aj na kon-
coch koľajníc.

41/62/2,5 D 41/21/2,0 D

41-75/75/3,0 D

Z výroby dodané dvojité koľajnice sú vzájomne 
pevne spojené tlakovým spájaním.

Systém 41

41-75/65/3,0 D

Upozornenie:
a Odrezané krátke kusy dvoji-

tých koľajníc s dĺžkou 
do 500 mm treba rovnako 
na oboch koncoch spojiť.
2.5
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Bezpečnosť pripojenia a sortiment koľajníc systému 41

Najmä v prípade vertikálnych koľajníc 
alebo v prípade priečnych síl sa 
potrebná bezpečnosť dosiahne 
špeciálne vyvinutou geometriou zubov.

Bezpečnosť pripojovacích prvkov

MS

F

Silový a tvarový styk zaručujú pri od-
bornej montáži optimálnu bezpeč-
nosť v miestach pripojenia:

� Montážne koľajnice s vnútorným 
ozubením (všetky profily od 
41/21/1,5) sú kombinovateľné s 
ozubenými pripojovacími prvkami 
ako
- Blokovacia sada CC 41
- Blok PB 41/PBH 41
- Skrutka s háčikovou 
   hlavou HZ 41
- Závitová doska CC 41
- Závitová doska 41
- Závitová doska HZ 41
- Závitový adaptér NT CC 41  
   DIN 3015.

� Upínacia čeľusť 41:
špeciálne tvarovacie strihanie za-
ručuje vysokú bezpečnosť po 
dosiahnutom konci formy, najmä 
pri spojovacích prvkoch, ktoré sú 
krížom spojené skrutkou.

Systém 41

Všetky profily majú rovnaký otvor profilu 22 mm, 
ktorý je vhodný pre rovnaké pripojovacie prvky.

Príklad kótovania
2.6 2
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Možnosti pripojenia na montážne koľajnice systému 41

Varianty a alternatívne riešenia

Pressix CC 
(vrát. závitovej tyče)
Blokovacia sada 
CC 41

8 10

Pressix 
Blok
PB 41/PBH 41

8 10 12

Skrutka s 
háčikovou hlavou
HZ 41

8 10 12 16

Závitová
doska
HZ 41

8 10 12 16

Pressix CC
Závitová doska
CC 41

6 8 10 12 16

Závitová
doska
41

8 10

pre typy 41/21/1,5 až 41-75/75/3,0
(vhodné aj pre dvojité
koľajnice)

Blokovacia sada CC 41
alebo alternatívy podľa 
zobrazenia.

Skrutka s háčikovou
hlavou HZ 41
Pressix CC 41 alebo
alternatívy ako sú 
zobrazené nižšie.

1

2

3

Centrický tlak spôsobí 
auto-matické otočenie 
závitovej dosky 
CC 41 až na doraz.

Po vložení do zvislých montážnych koľajníc sa 
upne sama a dá sa ľahko presúvať rukou. Základ 
pre ľahkú montáž ďalších montážnych dielov 
„bez pomoci tretej ruky“.

Závitová doska CC 41

Výhody

� vhodné pre všetky montážne
koľajnice systému 41

� montáž centrickým 
tlakom bez nástrojov 

� žiadne zakliesnenie pri posúvaní
� kombinovateľné s ďalšími systé-

movými produktmi
� po montáži žiadne 

príznaky sadania.
2.7
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Flexibilita a bezpečnosť pri použití blokovacej sady CC 41

Pre montáž na stenu odporúča-
me konzolu výložníka CC 41/41 
v odstupňovaných dĺžkach 
200 ... 1010 mm.

Už pri počte 3 potrubí 
dosiahnete s Pressix
zreteľnú úsporu.

�

Montážne koľajnice 
41/21/1,5 ... 41-75/75/3,0

Pred alebo po montáži sa závitová tyč 
skráti pomocou strihacích klieští PBC - 
závit sa nepoškodí. Bez ďalšieho odhroto-
vania a narezania závitu sa namontujú 
držiaky rúrok.

Zvyšky závitových tyčí zatiaľ nie sú odpadom. 
Dajú sa ďalej použiť ako závitové tyče bez 
akýchkoľvek špeciálnych požiadaviek.

Závitové tyče Pressix sú k dispozícii v od-
stupňovaných dĺžkach do max. 1000 mm.

Flexibilita a 
bezpečnosť 

Predmontované 
závitové tyče Pressix 
umožňujú dodatočnú 
Korekcia výšky až po 
zadnú stenu montážnej 
koľajnice a sú zaistené 
proti vyskrutkovaniu.

Blokovacia sada 41
M8 alebo M10 Pozor!

a Strihacie kliešte PBC boli vyvi-
nuté výhradne pre závitové 
tyče M8 a M10 a na iné úlohy 
by sa nemali používať.

Využite ich výhody pri použití Pressix:

� menej jednotlivých dielov
= menšia objednávka
= menej hľadania
= menšia pravdepodobnosť 
   zámeny.

� Montáž bez elektrického prúdu a 
bez špeciálneho náradia.

� S menšou námahou vytvoríte 
držiak potrubia. 
To nešetrí len 
čas a nervy - 
to je aj zábavné!
2.8 2
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Blokovacia sada CC 41 a blok PB 41/PBH 41

� 10 mm

1

2

3

Maticu odskrutkujte 
minimálne 10 mm 
od upínacej 
čeľuste.

Upínaciu čeľusť 
uchopte za krátke 
vonkajšie strany a 
otočte o 90° späť.
V prípade potreby 
zatlačte na závito-
vú tyč, neťahajte. Blok PB 41 vyskočí 

von automaticky.

Demontáž bloku PB 41

1

2

3

Montáž

Po nastavení konečnej polohy 
prostredníctvom - bočného 
posunutia a - korekcie výšky 
maticu dotiahnite.

Blokovacia sada CC 41 úplne zapadne 
automaticky. 
Pri 90° otočení bloku PB 41 zaskočí in-
tegrovaná háčiková hlava závitovej 
dosky do jej dorazovej polohy. Obe sa 
dajú v ozubení montážnej koľajnice 
ľubovoľne posúvať.

Výhoda v stenovej polohe pre krátku vzdialenosť:
Blokovacia sada CC 41 a blok PB 41 budú až do ich dotiahnutia 
udržiavané v danej pozícii silou pružiny. 
V stenovej polohe použite minimálne M10.

Blok PB 41
(M8, M10, M12)

Blokovacia sada CC 41 a blok PB 41 (alternatívne blok PBH 41) 
vhodná pre všetky montážne koľajnice systému 41: 
41/21/1,5 až 41-75/75/3,0 a ich dvojité koľajnice.

„klack“

„klick“

pre závitovú tyč
PNS M8 a M10
alebo závitovú tyč
do M12

Blokovacia sada 
CC 41
(M8, M10)

Výhody:

� Ľahká montáž a demontáž bez 
špeciálneho náradia - 
opakovateľné primerane k stave-
nisku.

� V zvislých montážnych koľajni-
ciach po zapadnutí už drží samé. 
Súčasne sa však stále dá ľahko 
posúvať rukou.

� Kompletizácia prostredníctvom 
Pressix závitových tyčí, závitových 
tyčí, skrutiek alebo iných montáž-
nych dielov so závitovou násadou.

� Použitie blokovacej sady CC 41 
znamená najnižšie montážne 
náklady. Podľa možností by preto 
mala byť predradená bloku PB 41.
2.9
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Montážne príklady samostatných a dvojitých koľajníc

Držiak trubkovej traverzy na IPB nosníkoch

4 x upínacia príložka P

Prírubová matica a 
U podložka

Tandemové usporiadanie Upozornenie:
a Pri tomto usporiadaní treba 

dbať obzvlášť na správne 
zvolenie kotvy a s tým spoje-
ných závitových tyčí!

Presadené spájanie

Štandardné prevedenie pozinko-
vaných dvojitých koľajníc:

Tieto profily od 41/21/2,0 D sú z 
výroby bez doplnkových prvkov 
spojené pevným tvarovým zad-
ným vložením.

1

2Zadné vloženie
2.10 2
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Koľajnicová spojka SK

1 2

Upozornenie:
a Dodávka obsahuje vhodné 

upínacie čeľuste a imbusové 
skrutky.

Pre dlhé stropné vzdialenosti sa od-
porúča použiť neohybné držiaky.
Napr.: Podporný prvok SMD 1 - 1/2“ 
alebo SMD 1 - 3/4“

V prípade dlhých kusov koľajníc sa 
odporúča použiť doplnkovú podperu.

Adaptér 1/2“/M12
alebo adaptér 3/4“/M12

Koľajnicová spojka

ca. L/4
L

Upozornenie:
a Predĺženie dvojitej koľajnice si 

vyžaduje vždy 2 koľajnicové 
spojky.
Ak sa dvojitá koľajnica použije 
ako nosič viacerých polí na 
väčšiu vzdialenosť, mali by byť 
koľajnicové spojky zo static-
kých dôvodov čo možno 
najviac presadené (pozri 
obrázok).
2.11
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Držiak koľajnice SH

Upínacia čeľusť 
napr. SH 41/10

Držiak koľajnice SH
napr. SH 41/41

Skrutka s háčikovou 
hlavou HZ

Držiak trubky
napr. Ratio S

Vertikálne vedenie 
na traverze

Držiak trubky
Stabil D-3G

Držiak koľajnice 
napr. SH 41-75/65

Montážna koľajnica
napr. 41-75/65

Predlžovacie
hrdlo do 150 mm

Použitie pri montáž na podlahu s 
montážnou koľajnicou a klznou súčiastkou 41

Uložené usporiadanie trubkovej traverzy
v prípade zabetónovaných profilových koľajníc

Zavesené usporiadanie trubkovej traverzy
v prípade zabetónovaných profilových koľajníc
2.12 2
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Rohový uholník EW pre montáž traverzy

6 x šesťhranná skrutka M10 x 20 a 
závitová doska CC 41 M10 
(alternatívne závitová doska 41)

Tu leží jedna strana roho-
vého uholníka v rámci 
svetlej šírky A.

Rohové uholníky sú vhodné pre 
všetky montážne koľajnice so šírkou 
41 mm (41/21/1,5 ... , 41/62/2,5) a 
umožňujú traverzy, keď štrbiny 
koľajníc neukazujú v smere traverz.

Konštrukčne rovnaké rohové uholní-
ky pre pravú a ľavú stranu šetria tvor-
bu zbytočných dráh.

Použitie 6 kusov závitových dosiek 
CC 41 M10 optimalizuje montáž

Upozornenie:
a Dĺžka traverzy

 = A - 10 mm

Závitová doska CC 41
2.13
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Montáž montážnych koľajníc s držiakom WBD na stenu, na podlahu a na strop

Montáž na strop
Príklady montáže dvojitých koľajníc 
Typ 41/21/1,5 D , ... , 41-75/75/3,0 D

Montáž na stenu

V rozsahu dodávky sú
obsiahnuté všetky diely 
pre upevnenie koľajnice.

Ak bola úpínacia jednotka KL1 
namontovaná na koniec dvojitej 
koľajnice, uskutoční sa vonkaj-
šie upevnenie pomocou závito-
vej dosky CC 41 a šesťhrannej 
skrutky.

Hodnoty prípustného zaťaženia 
kotvy nájdete v produktovom liste. 
Údaje platia pre dve kotvy usporiada-
né v smere pôsobenia sily 
(pozri príklad montáže na stenu).

Spojovacie prvky pre upevnenie 
WBD držiaka na stavebný objekt si 
treba v každom prípade objednať 
samostatne. 

V prípade montáže na strop stanovte 
druh a počet kotiev pri zohľadnení 
celkového zaťaženia:
- Hmotnosť potrubí
- Hmotnosť konštrukcie a príp.
- Hmotnosť potrubí.

Pozor!
a Z bezpečnostných dôvodov 

sa v prípade montáže na 
strop musí montovať s tvaro-
vacím stykom (minimálne 
jedna prestrčená skrutka 
alebo pod.).

2 kN 7 kN

Montáž na strop (rešpektujte zaťaženia kotvy)

Montáž na podlahu

Príklady montáže samostatných koľajníc 
Typ 41/21/1,5 , ... , 41-75/75/3,0

Montáž na stenu

V rozsahu dodávky sú obsiahnuté všetky 
diely potrebné na upevnenie koľajnice 
pomocou upínacej čeľuste.

V prípade minimálne 
jednej prestrčenej
skrutky možnosť 
zaťaženia do 7 kN.
Spojovacie prvky objed-
návajte samostatne.

Pri predpísanej montáži 
upínacej čeľusti 41 
smie byť toto spojenie 
do max. 2 kN záťaže.
2.14 2
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Koľajnicový teleskop ST 41

M10

Kompletne predmontované s 
upínacou čeľusťou 41 a 
šesťhrannou skrutkou.

Pri doťahovacom momente 
40 Nm zaťažiteľné až do sily 
F = 1,5 kN.

F
Plynulé predĺženie pre konzoly výlož-
níka a montážne koľajnice systému 
41 (výška koľajnice ≥ 41 mm):

� Rozsah nastavenia do 200 mm 
pre nastavenie sklonu a vyrovna-
nie montážnych tolerancií.

� Montáž potrubí priamo pomocou 
závitovej tyče M10 alebo prostred-
níctvom adaptéra.

� Čelné upevnenie montážnych 
koľajníc s upínacou čeľusťou 41 
a šesťhrannou skrutkou M10

� Napojenie stavebného objektu v 
chodbách a šachtách, napr. 
prostredníctvom predtým namon-
tovaných čapových kotiev Z plus 
M10/30.

Nezávisle od výškového nastavenia
umožňuje flexibilná montáž konzoly 
výložníka 41 cielené zachytenie 
bočných alebo osových síl potrubia.
2.15
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Spojovací člen CC-2 ako koľajnicový spojovací člen alebo na stavebný objekt

Otvory pre
pripojenie
pomocou M10

Funkčne
malý WBD držiak ...

Spojovací člen CC 41-2 W na stavebný objekt

Spojovací člen CC 41-2 ako spojovací člen koľajníc

Spojovací člen CC 41 stabilný 90°
vhodný na kombináciu 3-D rámových 
konštrukcií so spojovacím členom CC 
41-2; Zmena nasmerovania koľajnice 
modifikáciou spojovacích prvkov je v 
prípade potreby možné.

zaťažiteľné do 3 kN ozubenými 
závitovými doskami pre bezpečný 
silový a tvarový styk

Kompletne predmontovaný spojovací člen 
ako ideálne uzlové spojenie medzi stre-
dom koľajnice a koncom koľajnice, rozmer 
je ideálny pre kvadratické koľajnicové 
profily 41/41.

50 Nm

Mimoriadne znaky spojovacieho 
člena CC 41-2

� Solídne prevedenie a vysoká 
tuhosť.

� Najjednoduchšia montáž tlakom 
na hlavičky skrutiek pri umiestňo-
vaní koľajnice.

� Podpera na koľajnici prostredníc-
tvom kónusového vrubu pre 
mimoriadnu bezpečnosť po 
dotiahnutí.

� Vysoká torzná tuhosť v spoji.
2.16 2
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Spojovací člen CC 41 a rohové platne CC pre montáž rámu

Montáž spojovacieho člena CC 41-90° (alternatívne spojovací člen CC 41 stabilný alebo 
typu „W“ pre montáž na stenu)

2

1

3

Umiestnite montážne koľajnice 
a kompletne predmontovaný 
spojovací prvok zatlačte.

Ozubené závitové dosky CC 41 sa 
zaistia automaticky a upevnia 
vlastnú hmotnosť traverzy.

„Všetko“ pevne dotiahnite - Hotovo!

40 Nm

zaťažiteľné do 2 kN
pri montáži traverzy

Spojovací člen CC 41 stabilný

Pressix CC 41 - Prehľad spojovacieho prvku koľajníc

Rohové platne CC a spojovací člen CC 41 
sú vhodné ako ideálne spojovacie prvky pre 
konštrukcie rámov.

Rohová platňa CC-1

Spojovací člen 
CC 41-3

Rohová platňa CC-2

Spojovací člen CC 41-90°

Spojovací člen CC 41-4

inteligentne 
vyriešené!

Rohová platňa CC-3
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Spojovací člen CC 41 pre montáž rámu

Spojovací člen CC 41-3
pre uzly s 3 montážnymi koľajnicami 21

3

Umiestnite montážne koľajnice 
a kompletne predmontovaný 
spojovací prvok zatlačte.

Ozubené závitové dosky 41 sa 
zaistia automaticky a upevnia 
vlastnú hmotnosť traverzy.

„Všetko“ pevne dotiahnite - Hotovo!

40 Nm

zaťažiteľné do 2 kN
pri montáži traverzy

Spojovací člen CC 41-4
pre uzly s až 4 montážnymi koľajnicami

Montážna koľajnica

priechodná
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Rohové platne CC pre montáž rámu

T spojenie paralelné spojenie

Rohová platňa CC-3
pre uzly s 3 montážnymi koľajnicami

Rohová platňa CC-2
pre uzly s minimálne 2 montážnymi koľajnicami

Rohová platňa CC-1

Pressix CC je najpriamejšie spojenie 
koľajnice s koľajnicou.

Pressix CC spojovacie členy sú konštruované 
tak, aby sa nemohli pretočiť.
Po dotiahnutí všetkých skrutiek sa vytvorí 
silné a tvarovo stále spojenie.

Všetky prvky sa dajú odmontovať.
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Montážna sada CC a konzola uholníka CC pre traverzy

Montáž podstavca

Montáž šachty

Montážna sada 
CC-MV 41 
kompletná so
závitovou 
doskou CC 41 a 
šesťhrannou 
skrutkou.

Postup montáže:

1. Montážne sady CC-MV 41 
zapadnú do zvislých koľajníc

2. Horizontálny profil zapadne do
montážnych sád CC-MV 41

3. Vyrovnajte a dotiahnite všetky 
spoje.

Objednávka s Pressix CC

� Montážna koľajnica
� Konzola uholníka CC
� Montážna sada CC-MH 41

Konvenčná objednávka

� Montážna koľajnica
� Konzola uholníka
� Montážna sada
� Závitová doska
� Podložka
� Šesťhranná skrutka

Táto obsahovala porovnateľných 6 
pozícií, vrát. závitových dosiek, 
skrutiek a podložiek. 

Starosti o ich počet, veľkosť a správ-
ne usporiadanie odpadajú pri použití 
Pressix CC.

Upozornenie:
a Montážna sada je určená 

výlučne pre obojstranné 
upevnenie.
2.20 2



Systém Pressix CC 41

2
0

1
3

-1
0

Závitový adaptér a držiak sokla

Držiak sokla SHB HCP

Vhodné na ploché strechy 
alebo v prípade navrstveného 
zloženia podložia.

Vďaka vodopriepustnej tlmiacej 
rohoži a HCP vrstve vhodné aj 
pre exteriér.

Závitový adaptér NT CC 41 DIN 3015

Pre vzdialenosť otvorov
e1  33 mm treba použiť 
2 závitové adaptéry.

Výhody
Najmä na ťažko prístupných 
miestach umožňuje závitový adaptér 
bezpečnú montáž upínacích držiakov 
podľa DIN 3015.
(ľahký a ťažký rad)

Ľahkým tlakom sa naskrutkuje závito-
vý adaptér do montážnej koľajnice 
automaticky až na doraz a zostane
až do dotiahnutia upínacích držiakov 
posúvateľný.

Výhody
Stojanová nôžka vrátane tlmiacej ro-
hože pre bezpečné zachytenie 
zvislých zaťažení bez vŕtania.

Vhodné na inštaláciu montážnych 
koľajníc Pressix CC 41do výšky 
profilu 62 mm.

Rozličné veľkosti základových dosiek 
umožňujú požadované rozloženie 
zaťaženia.
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