
Kasutusala
Lengikruvikohvris Programa Plus on kõik vaja-
lik, et paigaldada aknaid, klaasvaheseinu, sise- 
ja välisuksi, mille lengid on valmistatud eeskätt 
puidust, aga sõltuvalt lengi kasutusotstarbest 
ka plastist ja alumiiniumist. Programa Plus või-
maldab hilisemalt täielikult reguleeritavat 
montaaži, mis pakub suuri eeliseid, kuna leng, 
uks või sein võib vajuda. 
ESSVE tasemekruvi on mõeldud kasutami-
seks aknalengide reguleeritava alusena. Re-
guleerimiskõrgus on vahemikus 7-35 mm. Iga 
kruvi võib kanda max 110 kg koormust.

Kirjeldus
Monteeritud kujul paikneb lengikruvi hülss len-
gis ja kruvi seinas. Keerates hülssi, aga mitte 
kruvi, saab lengi sisse- või väljapoole regulee-
rida. Lengikruvi Programa Plus saab kinnitada 
ilma fikseeritud klotsideta ja see võimaldab tä-
ielikult reguleeritavat ja eemaldatavat paigal-

dust, mis ei tekita lengile ega alusmaterjalile 
kahjustusi.
Kohvri sisu: 
Lengikruvipuur DLT5 14/5 mm,
Tsentreerimishülss C10,
Montaaživõti KMN, 
Võti UN-T, 
Otsak TX30 70 mm,
Tööriist Karmfix Programa, 
Reguleerimistööriist, 
Lengikruvi Plus 70 mm – 50 tk, 
Lengikruvi Plus 90 mm – 50 tk, 
Tasemekruvi – 20 tk.

Tunnustus
Lengikruvi Programa Plus on katsetatud ja 
heaks kiidetud vastavalt standardile 
SS817332. Vastav klassifikatsioon on esita-
tud veebisaidil 

Igaks paigaldustööks õige lengikruvi

Paigaldamine puitu

■ Kasutatava lengikruvi pikkuse määrab lengi ja 
seina vaheline kaugus. 

■ Paigaldamissügavus puitkarkassis: min 45 
mm. 

■ Puurige lengikruvipuuriga DLT 5 läbistav 14 
mm auk. 

■ Ettepuuritud lengi sisse saab monteerida kohe. 
■ Montaaži lihtsustamiseks kasutage taseme-

kruvi ja lengifiksaatorit KarmFix. 
■ Paigaldage (ja vajaduse korral reguleerige) 

lengikruvi montaaživõtmega UN-T või KMN. 
■ Katke auk sobivat värvi kattekorgiga.

Paigaldamine kõvadesse materjalidesse

■ Kasutatava lengikruvi pikkuse määrab lengi ja 
seina vaheline kaugus ning seina materjal. 

■ Betooni/täistellise puhul.
Pikkus 70 või 90 mm koos N-tüübliga. 

■ Lengi puurimiseks tuleb kasutada Ø 14 mm 
puidupuuri. Ettepuuritud lengi puhul tuleb 
kasutada tsentreerimishülssi C 10 ja 10 mm in-
stallatsiooni- või löökpuuri. 

■ Lengikruvi tuleb kasutada sobiva tüübliga va-
stavalt tabelile; monteerimiseks ja reguleerimi-
seks kasutage montaaživõtit UN-T või KMN.

<FEL/>

<FEL/>

Pikkus 70 mm Pikkus 90 mm
Standardpikkus tavapä-
rasteks paigaldustöö-
deks puidus vuugi laiuse 
0-15 mm korral. 

Vuugi laiustele kuni 35 
mm või paigaldamiseks 
betooni ja tellisesse koos 
tüübliga.
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