Hahn KT-SV / KT-SN
Dobradiças universais para portas de PVC
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Hahn KT-SV / KT-SN
Dobradiças universais para portas de PVC

KT-SN com parafusos do
esquadro para estabilidade
complementar

Outras vantagens

n Aparência constante ao

n Para todos os graus correntes

de encaixe entre 13,5 – 23 mm
Fácil regulagem de pressão
continua +/– 2,5 mm sem
necessidade de levantar nem
desmontar a porta

n E possível fazer todas as
regulagens com a porta
fechada
nC
 ertificado pela CE: Classe de
dobradiça 12

realizar os ajustes
n Aplicável em DIN esquerda /

direita
n Ponto de apoio livre de

manutenção
n As dobradiças já vem em

grande parte pré-montadas

Plásticos modernos, inoxidável,
sem desgaste

para caixilhos muito estreitos

Ajuste horizontal continuo
+/– 5 mm para a base da folha
apropriado para solda

15 – 20 mm

12 mm

para caixilhos estreitos

Ajusto muito eficiente, todos as
regulagens podem ser feitas por
uma única pessoa

15 – 20 mm

15 mm

Eixo de regulagem vertical seguro
contra perda

Superfícies de primeira qualidade
disponíveis em todas as cores RAL

20 mm

15 mm

para caixilho padrão

para caixilho padrão
15 – 20 mm

18 – 23 mm

18 – 23 mm

20 mm

15 – 20 mm

20 mm

18 – 23 mm

20 mm

Regulagem simples e continua
da altura +3 mm com a
porta completamente montada

Maior segurança através do
bloqueio integrado contra arrombamento sem pecas adicionais

NOVO: Também disponível com
parafusos auto-perfurantes
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Preferida para portas de casas
e portas de entrada lateral

As portas leves com larguras estreitas visíveis sempre
apresentam um desafio para o fabricante. As dobradiças
Hahn das series KT-SV e KT-SN fazem que as
portas de ate 100 kg não deixam as folhas inclinarem.
A dobradiça Hahn KT-SV oferece três larguras para o
marco: de 12, 15 e 20 mm. O manuseio na oficina e
simples e os ajustes na obra são feitos de forma muito
rápida .
Ambas as series de dobradiças podem ser encomendadas, opcionalmente, com parafusos auto perfurantes.
Desta maneira, conseguimos uma redução significativa
no tempo de montagem. Ainda que a dobradiça
KT-SV/SN seja, com frequência, aplicada em portas de
entrada lateral, possui igualmente um certificado CE,
que classifica a dobradiça classe 12 para pesos muito
elevados. Resultado de utilizar materiais de primeira
qualidade.
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Instruções de montagem

Perfurar marco. Observar o
encaixe DIN direita / esquerda.

Convincente no design
e funcionamento

Parafusar in peça da dobra
diça do marco.

Para as portas com folhas estreitas e perfis com larguras
estreitas visíveis e adequada uma dobradiça que combine
estabilidade com dimensões reduzidas, porem igualmente
estável.
A dobradiça Hahn KT-SV/SN satisfaz completamente essa
exigência.

Parafusar peça da dobradiça
da folha.

Fabricada em alumínio extrudido, um material que suporta
muito bem as forcas de pressão e tração que afetam uma
dobradiça.
Um colar de bucha de apoio oculta a fenda de regulagem de
modo que, mesmo com um ajuste excessivo, não apresenta
nenhuma alteração na aparência da dobradiça. Os clientes
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dispõem mais de 200 cores para selecionar o design mais
adequado para sua porta.
O ponto de apoio e totalmente livre de manutenção.

Encaixar a cobertura da
dobradiça. Colocar a capa.
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Carga com diferentes reforços (peso máx. da folha)

2 mm
Aço / Fe

Tipo de perfil
marco

68 mm

2 mm
Alumínio
1 mm
Aço / Fe
68 mm

2 mm
Aço / Fe

48 mm

2 mm
Alumínio
1 mm
Aço / Fe
48 mm

KT-SV
marco muito
estreito

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

marco
estreito

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

marco
padrão

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

100 kg

80 kg

100 kg

80 kg

80 kg

KT-SN
marco
padrão

Os pesos indicados das folhas referem-se as
folhas com tamanho de 1000 x 2000 mm e
portas de uso normal com duas dobradiças.
As indicações pressupõem a montagem correta
realizada por um profissional especializado e
incluem situações básicas de perfil, as quais são
sem compromisso.
Em caso de duvidas, temos o prazer em lhes
aconselhar.
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Acessórios e peças de reposição

Indicações de regulagem

3 K200F0007
1 Número de
artigo por
encomenda

2 K300B0004

4 K200E0009

Ajustar pressão de vedação
+/– 2,5 mm
7 K200E0011

5 K300B0006

9 K200E0013

6 K200B0047 (branca)
K200B0046 (preta)
caixilho estreito / muito estreito
Número de artigo por
encomenda

J EF9000521

8 K200K0011 (branca)
K200K0010 (preta)

K K700E0004

1 Peça da dobradiça do caixilho

7 Parafuso especial

2 Peça da dobradiça KT-SN da folha,

8 Tampa

unidade de regulação
com esquadro pré-montado
3 Peça da dobradiça da folha KT-SV
4 Perno da Eixo

 E3300802

9 Peça de cobertura
J Parafuso de metal com cabeça
escariada 6 x 40

5 Unidade de regulagem KT-SV

K Parafuso auto-perfurante

6 Bucha de apoio com fuso de

 Parafuso de retenção para peça

elevação

Regulagem horizontal
+/– 5 mm
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de cobertura (pequeno)
Regulagem da altura contínua
+ 3 mm

Acessórios
Gabarito universal com fixação 

Nr. T315A0001

Gabarito universal sem fixação

Nr. T315A0000

Haste automático do gabarito

Nr. T415A0000
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Hahn KT-SV / KT-SN
Números de artigo

K307 g 0001 K307 g 0045 K307 g V001 K307 g V045

g
E
g
G
g
5
g
9

RAL
RAL
RAL
RAL

9010
9016
8077
cor especial*

K307 g 0010 K307 g 0046 K307 g V010 K307 g V046

g
E
g
G
g
5
g
9

RAL
RAL
RAL
RAL

9010
9016
8077
cor especial*

K307 g 0013 K307 g 0047 K307 g V013 K307 g V047

g
E
g
G
g
5
g
9

RAL
RAL
RAL
RAL

9010
9016
8077
cor especial*

K307 g 0030 K307 g 0048 K307 g V030 K307 g V048

g
E
g
G
g
5
g
9

RAL
RAL
RAL
RAL

9010
9016
8077
cor especial*

K307 g 0002 K307 g 0050 K307 g V002 K307 g V050

g
E
g
G
g
5
g
9

RAL
RAL
RAL
RAL

9010
9016
8077
cor especial*

K306 g 0001 K306 g 0045 K306 g V001 K306 g V045

g
E
g
G
g
5
g
9

RAL
RAL
RAL
RAL

9010
9016
8077
cor especial*

K306 g 0010 K306 g 0046 K306 g V010 K306 g V046

g
E
g
G
g
5
g
9

RAL
RAL
RAL
RAL

9010
9016
8077
cor especial*

parafuso padrão

Acessórios

unidade de embalagem
24 dobradicas em uma caixa

com parafusos auto-perfurantes

Gabarito universal sem fixação
Gabarito universal com fixação

Nr. T315A0000
Nr. T315A0001
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Prsp. KT-SV / KT-SN / P / D-PRO0117 / 09.12 LW1’ Sujeito a modificações técnicas.

Área de encaixe II
Área de encaixe I
18 – 23 mm
15 – 20 mm
(pé de dobradiça de 20) (pé de dobradiça de 20)

Área de encaixe I
Área de encaixe II
Área de encaixe I
Área de encaixe II
Área de encaixe I
15 – 20 mm
18 – 23 mm
15 – 20 mm
18 – 23 mm
15 – 20 mm
(pé de dobradiça de 12) (pé de dobradiça de 15) (pé de dobradiça de 15) (pé de dobradiça de 20) (pé de dobradiça de 20)

unidade de embalagem
1 dobradica em uma caixa

