Molas Geze

Mg

soincometal
A Soincometal reserva o direito de realizar alterações e correcções neste catálogo quando considerar apropriado e sem aviso prévio.

TS 1000

Molas geze
Aéreas

Referência

TS 1000 A
TS 1000 B
TS 1000 P

Descrição
Corpo da mola 1000 com braço, cor alumínio
Corpo da mola 1000 com braço, cor branco
Corpo da mola 1000 com braço, cor preto

Mola Superior, aconselhável para portas até 950 mm (uso moderado).
- Força de fecho 2 ou 3, mediante a distância de fixação entre o braço e a mola;
- Mola aérea com força de fecho variável e velocidade ajustável
- Regulação hidraulica do golpe final e abertura até 110º;

Força EN 2 / 3
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Molas geze

TS 1500

Aéreas

Referência

TS
TS
TS
TS
TS

1500
1500
1500
1500
1500

C
BV
BD
BRV
CB

Descrição
Corpo da mola cor alumínio
Braço em “V” para a mola TS1500 cor alumínio
Braço deslizante em “G” para a mola TS1500 cor alumínio
Braço para a mola TS1500, cor alumínio – cor retenção
Mola TS1500 com braço em “V” incorporado

Mola Superior com braço “G” aconselhável para portas até 850 mm. (Uso moderado)
Mola Superior com braço “V” aconselhável para portas até 1100 mm.(Uso moderado)

- Força de fecho regulável de 3 a 4;
- Mola aérea com velocidade e golpe final ajustáveis;
- Homologada para portas corta-fogo;
- Cor: alumínio;

Braço em “V”

Braço em “G”

2

soincometal

TS 2000

Molas geze
Aéreas

Referência

TS 2000 C
TS 2000 BV
TS 2000 BRV

Descrição
Corpo da mola cor alumínio
Braço em “V” para mola 2000/4000 cor alumínio
Braço em para mola 2000/4000, cor alumínio – com retenção

Mola Superior aconselhável para portas até 1200 mm. (Uso frequente)
-

Força de fecho regulável de 2/4/5.
Mola aérea com velocidade e golpe final ajustáves;
Homologada para portas corta-fogo.
Cor: alumínio
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TS 3000

Molas geze
Aéreas

Referência

TS 3000 C
TS 3000 BD
TS 3000 R B

Descrição
Corpo da mola cor alumínio
Braço deslizante para a mola 3000/5000 cor alumínio
Retentor de braço deslizante (molas 3000 e 5000)

Mola Superior aconselhável para portas até 1100 mm (uso frequente).
- Força de fecho regulável de 1 a 4.
- Guia deslizante; montagem standard na folha.
- Regulação frontal hidraulica de golpe final.
- Velocidade de fecho termoestabilizada com regulação frontal.
- Homologada para porta corta-fogo;
- Cor: alumínio
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TS 4000

Molas geze
Aéreas

Referência

TS 4000 C
TS 2000 BV

Descrição
Corpo da mola cor alumínio
Braço em “V” para mola 2000/4000 cor alumínio

Mola Superior aconselhável para portas até 1400 mm. (Uso intensivo)
-

Velocidade de fecho regulável de 1 a 6, com indicação óptica frontal;
Mola com indicador optico de força regulável;
Amortização de abertura regulável (força 1 a 6);
Velocidade de fecho termoestabilizada regulável;
Válvula de segurança de abertura e de fecho;
Ajuste frontal de todas as funções;
Homologada para portas corta-fogo;
Cor: alumínio;
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TS 5000

Molas geze
Aéreas

Referência

TS 5000 C
TS 3000 BD
TS 3000 RB

Descrição
Corpo da mola cor alumínio
Braço deslizante para mola 3000/5000 cor alumínio
Retentor de braço para mola 3000/5000

Mola Superior aconselhável para portas até 1400 mm.(Uso intensivo)
-

Velocidade de fecho regulável de 2 a 6.
Mola com indicador óptico de força regulável;
Regulação hidraulica de golpe final.
Mola especialmente concebida para braço deslizante.
Homologada para portas corta-fogo;
Cor: alumínio
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MOLA BOXER

Molas geze
Aéreas

Referência

TS BOXER 2/4
TS BOXER B
TS BOXER R

Descrição
Mola de embutir boxer 2/4 cor alumínio
Braço para mola boxer força 2/4 sem retenção
Unidade de retenção para a mola boxer

Mola Superior de embutir para portas batentes até 1100 m.
- Força progressiva 2-4;
- Mola totalmente integrada na folha da porta;
- Totalmente invisível com a porta fechada;
- Permite efectuar regulações após instalação, nomeadamente:
- Regulação da força progressiva
- Regulação de velocidade de fecho
- Regulação de golpe final
- Regulação de amortização da abertura
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TS 490 N

Molas geze
Piso

Referência

TS 490 Q*
TS 490 T *

Descrição
Corpo da mola 490 com engate quadrado
Tampa para mola 490 em inox

* Produtos disponíveis até final de stock

Mola de Piso aconselhável para portas até 1000 mm.
-

Ângulo de abertura para portas batentes: 90º;
Ângulo de abertura para portas vaivém: 95º;
Peso máximo por folha: 100 Kg;
Força de fecho: 3;
Fornecimento standard com eixo francês(18x18);
A pedido pode ser fornecido com outros eixos.
Eixo da fotografia é tipo alemão(23x12)
Esta mola pode ser aplicada com conjunto de dobradiças especiais,
sem os braços acima mencionados.
- Regulação de velocidade de fecho.
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TS 500 N

Molas geze
Piso

Referência

TS
TS
TS
TS

500
500
500
500

BR
BRV
NR
T

Descrição
Braço para mola 500 batente rectangular
Braço para mola 500 vaivém rectangular
Corpo da mola 500 com eixo rectangular s/retenção
Tampa para mola 500 em inox

Mola de Piso aconselhável para portas até 1000 mm.
-

Ângulo de abertura para portas batentes: 90º;
Ângulo de abertura para portas vaivém: 95º;
Peso máximo por folha: 100 Kg;
Força de fecho: 3;
Fornecimento standard com eixo francês(18x18);
A pedido pode ser fornecido com outros eixos.
Eixo da fotografia é tipo alemão(23x12)
Esta mola pode ser aplicada com conjunto de dobradiças especiais,
sem os braços acima mencionados.
- Regulação de velocidade de fecho.
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TS 500 NV

Molas geze
Piso

Referência

TS 500 NV
TS 500 T

Descrição
Corpo da mola de piso
Tampa para mola 500 NV em inox

Mola de Piso aconselhável para portas até 1100 mm.
-

Ângulo de abertura para portas batentes: 90º;
Ângulo de abertura para portas vaivém: 95º;
Peso máximo por folha: 150 Kg;
Força de fecho: 3;
Fornecimento standard com eixo Alemão(23x12);
A pedido pode ser fornecido com outros eixos.
Esta mola pode ser aplicada com conjunto de dobradiças especiais,
sem os braços acima mencionados.
- Regulação de velocidade de fecho.
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TS 500N EN3

Molas geze
Piso

Referência

TS 500N EN3
TS 500 T

Descrição
Corpo De mola de piso c/retenção
Tampa para mola 500 NV em inox

Mola de Piso aconselhável para portas até 950 mm.
-

Ângulo de abertura para portas batentes: 90º;
Ângulo de abertura para portas vaivém: 95º;
Peso máximo por folha: 100 Kg;
Força de fecho: 3;
Fornecimento standard com eixo alemão (23 x 12);
A pedido pode ser fornecido com outros eixos.
Esta mola pode ser aplicada com conjunto de dobradiças especiais,
sem os braços acima mencionados.

- Regulação de velocidade de fecho.
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TS 550

Molas geze
Piso

Referência

TS
TS
TS
TS

550
550 R*
550 BD*
550 T

Descrição
Corpo de mola de piso 550 com golpe final
Corpo da mola de piso com stop regulável até 150º
Braço deslizante para a mola 550
Tampa para mola de piso 550

* Produtos disponíveis até final de stock

Mola de Piso aconselhável para portas até 1250 mm.

- Ângulo de retenção regulável contínuo entre 80º e 120º;
- Peso máximo por folha: 250 Kg;
- Força 2 a 5; paragem opcional; com calhas e tampa;
- Fornecimento standard com eixo francês (18x18);
- A pedido pode ser fornecido com outros eixos;
- Eixo da fotografia é tipo alemão (23x12);
- Esta mola pode ser aplicada com conjunto de dobradiças especiais e sem
os braços acima mencionados;
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Molas geze

TS 550
Plano de montagem da mola 550
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Acessórios
Molas piso

Referência

G A 6792
G A 6796

Descrição
Capa para braço inferior direito
Capa para braços inferior esquerdo

Referência

Descrição

G A 1089

Capa para braços superiores p/molas
piso braço

Referência

G A 9788

Referência

G A 12846

Referência

G A 6666

Descrição
Pivot inferior para portas de vaivém

Descrição
Cobertura em inox para pivot

Descrição
Pivot superior de embutir para molas
de piso
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Acessórios
Molas piso

Referência

Descrição

G A 64938

Adaptador p/eixo quadrado para mola 550

Referência

G TS 490 BQ*

Referência

G TS 490 BR*

Referência

G TS 550 BB

Referência

G TS 500 BRV

Descrição
Braço para mola 490 engate quadrado

Descrição
Braço para mola 490 engate rectangular

Descrição
Pivot superior p/portas batente molas
490/500/550

Descrição
Braço para mola 490 vaivém rectangular

* Produtos disponíveis até final de stock
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Estes preços entendem-se à saída do nosso armazém e são acrescidos de IVA
Março 2014
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