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Technische fiche
starQuick-klem

Artikelnr.  2146096

 
 

PA Polyamide

Koppelbaar tot grootte SQ-28.
Breukbelasting: met schroef DIN 96; diameter 4,5 mm, minimale breukbelasting bij 20°
starQuick-klem type SQ ... is een uitgebreid assortiment hoogwaardige klemmen die
bijzonder geschikt zijn voor gebruik buitenshuis, in openbare ruimtes, in parkeergarages of onder
bruggen en op open staalconstructies Deze beugels zijn ongevoelig voor milieu-invloeden: ze zijn
vervaardigd van een UV- en weersbestendig polyamide. 
Het assortiment met in totaal dertien verschillende afmetingen en met een spanbereik van 10-
65 mm garandeert een probleemloze bevestiging van de meest uiteenlopende buissystemen. Met
de starQuick-beugel kunnen zowel kunststof- als metalen buizen worden bevestigd en is dan ook
zeer geschikt voor zowel elektro- als sanitaire installaties. De beugels kunnen aan de wand of aan
het plafond worden gemonteerd. De montage is snel en eenvoudig, ook zonder gereedschap. Ook
het monteren van meerdere buizen is heel eenvoudig mogelijk:
- door combineren van de losse klemmen
- door gebruik van de dubbele houder, die een betrouwbare bevestiging en afstand bij hoge
belasting waarborgt.
Een railsysteem geeft de mogelijkheid afstanden en aantal klemmen vrij te kiezen. StarQuick is
betrouwbaar en extreem veerkrachtig. Een gepatenteerd veiligheidssysteem zorgt er voor dat de
buis op haar plaats blijft. Dankzij de rondom gesloten beugel wordt de buis stevig vastgeklemd.

 
 

 

Stamgegevens

2146096
SQ-15 LGR
14-16,5mm
lichtgrijs
7035
Polyamide
PA
100,00 Stuk
0,58 kg/100 st.

Bestelnr.
Type
Dimensie
Kleur
RAL-nummer
Materiaal
Materiaal-afk.
Kleinste verkoopeenheid
Gewicht
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Technische 
gegevens

29,00 - 29,00 mm
17,00 mm
10,00 mm
4,50 mm
35,70 mm
10,50 mm

1,00

Schroefgat
0,60 kN
moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C

15-16



Doorvoergat met starQuick-moer M6 of M8

14,00 - 16,50 mm


Afmeting A
Afmeting B
Afmeting E
Afmeting F
Afmeting H
Afmeting h
Rijgbaar
Aantal 
kabels/
buizen
Type bevestiging
Breukbelasting
moeilijk ontvlambaar
Gesloten
Nominale grootte
Halogeenvrij
Met inlage
Klemmontage
Borgsysteem
Spanbereik D
UV-bestendig
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