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GENEL BAKIŞ

Karot sabitleme dübeli FDBB 88 
Karotların emniyetli, hızlı ve pratik bir şekilde monte edilmesi için.

ÜRÜN TANIMLAMASI

▪ Karotlar ve elmaslı kesiciler için sabitleme seti.
▪ Gergi somununun sıkılması sırasında konik saplama açılma 

bileziğinin içine çekilir ve bunu açılmış deliğin çeperine doğru 
sıkıştırır.

▪ Açılma bileziği sökme sırasında açılan deliğin içinde kalır, 
saplama başka bir açılma bileziği ile yeniden kullanılır. 

Avantajlar/Faydalar 
▪ Aktif sonradan açılma davranışı yüksek uygulama güvenliği 

garanti eder.
▪ Şantiyede kullanmak üzere sağlam birim; saplamanın eğri 

konumuna delme ucunun ani takılmalarına karşı da dayanıklı. 
▪ Beton yüzeyi bölgesinde büyük çelik enine kesiti, yüksek çelik 

taşıma kapasitesi sağlar.
▪ Korumalı iç vida dişi ve yüksek kaliteli çelik, saplamanın 

ömrünü artırır ve ekonomikliği yükseltir.

Şunlar için uygundur:
▪ Beton ≧ B15
▪ Yoğun dokulu doğal taş

Neyi bağlamak için:
▪ Karotlar
▪ Elmaslı kesiciler

MONTAJ

Montaj türü 
▪ Tercihen tek aşamalı veya çift aşamalı 

montaj

Montaj bilgileri
▪ Saplamayı montajdan önce bir açılma bileziği ile tamamlayın.
▪ FDBB sadece bir çekiçle ve ilave çakma takımı olmadan 

yerleştirilir.
▪ Gergi somunu tercihen çekiç veya bir vida anahtarı ile 

sıkılabilir.

Karot sabitleme 
dübeli  FDBB

TEKNİK VERİLER

Set FDBB Açılma bileziği FDBB SE

Saplama FDBB SE

Tip Ürün no. PZ Delik çapı Bağlama 
kalınlığı

Tek aşamalı 
montajda 
minimum 

açılan delik 
derinliği

Yakl. toplam 
boy

Ankraj 
derinliği

İçindekiler Anahtar ağız 
genişliği

Paket 
miktarı

do tfi x td hef  SW

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]     [Adet]

FDBB 16/50 Set  90680 4  16 50 135 200 60

1 açılma bileziği 16 SE, 
1 saplama 16/50/160,

1 U rondelası,
1 gergi somunu

27 1

FDBB 16 SE  90681 1  16 - - - - Açılma bileziği - 25

FDBB 16/50/160 SB  91947 7  16 50 135 200 60 Saplama - 5

FDBB 16/100/210 SB  92962 9  16 100 185 250 60 Saplama - 5

FDBB 16/150/260 SB  92964 3  16 150 235 300 60 Saplama - 5


