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Onderbouw geleidersLadegeleidersOnderbouw geleidersplanning, constructieNiet-bindende maten. Technische wijzigingen voorbehouden.

→ diepteverstelling Movento

Montage

Verpakking: 1 of 40 paar

Bestelinformatie
Wanneer de ladegeleider Movento met het openingssysteem Servo-
Drive wordt gecombineerd, moet bij inliggende ladefronten absoluut 
de diepteverstelling Movento gebruikt worden.

→ extra set voor synchronisering van Tip-On 
ladegeleiders

Levering
1 synchroniseringsset Tip-On
1 stabiliseringsas Tip-On

Verpakking: 1 garnituur

→ extra set voor synchronisering van 
Tip-On Blumotion ladegeleiders

Levering
2 synchroniseringsadapters Tip-On Blumotion
1 stabiliseringsas Tip-On Blumotion

Verpakking: 1 garnituur

→ synchroniseringsstang Tip-On Blumotion 
voor smalle laden

Verpakking: 1 stuk

→ frontvoegmal Tip-On Blumotion

Verpakking: 1 stuk

! verstelwiel
" aanslagbuffer voor openingssysteem Servo-Drive
§ klemschroef

> Toepassing: voor stomp inliggende ladefronten en bin-
nenladen, voor gereedschapsloze front-
verstelling in de diepte

> Uitvoering: met aanslagbuffer voor openingssysteem 
Servo-Drive

> Materiaal: kunststof
> Kleur: stofgrijs
> Instelmogelijkheid: ± 2 mm
> Montage: om op de koppeling te plaatsen, bevesti-

ging met schroef

Artikelnr.
diepteverstelling 433.24.970

> Te gebruiken 
voor:

ladesysteem Blum Legrabox pure/free, 
ladegeleider Blum Movento

> Materiaal: synchroniseringsset: kunststof, 
stabiliseringsas: aluminium

> Kleur: synchroniseringsset: stofgrijs, RAL 7037
> Afmetingen: stang tot corpusbreedte 1400 mm passend, 

zaagmaat = binnenmaat – 229 mm, 
zaagmaat = binnenmaat – 249 mm

Artikelnr.
voor corpusbreedte tot 1400 mm 433.24.994

> Te gebruiken 
voor:

ladesysteem Blum Legrabox pure/free en Blum 
Tandembox antaro, ladegeleider Blum Movento

> Materiaal: kunststof
> Kleur: synchroniseringsset: stofgrijs, RAL 7037
> Afmetingen: stang tot corpusbreedte 1400 mm passend, 

zaagmaat voor Tandembox = 
binnenmaat – 240 mm,
zaagmaat voor Legrabox = 
binnenmaat – 247 mm 
zaagmaat voor Movento = binnenmaat – 267 mm

Artikelnr.
vanaf corpusbreedte 600 mm tot 1400 mm 550.60.101

> Te gebruiken 
voor:

ladesysteem Blum Legrabox pure/free en Blum 
Tandembox antaro, ladegeleider Blum Movento

> Materiaal: kunststof
> Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
> Afmetingen: Tandembox: zaagmaat = binnenmaat – 214 mm, 

binnenmaat in corpus 238 – 286 mm, 
Legrabox: zaagmaat = binnenmaat – 221 mm, 
binnenmaat in corpus 245 – 293 mm, 
Movento: zaagmaat = binnenmaat – 241 mm, 
binnenmaat in corpus 265 – 313 mm

Artikelnr.
synchroniseringsstang Tip-On Blumotion 550.60.111

> Toepassing: voor vereenvoudigde diepteverstelling van 
ladegeleiders met Tip-On Blumotion

> Te gebruiken voor: ladesysteem Blum Legrabox pure/free, 
ladegeleider Blum Movento

> Materiaal: kunststof
> Kleur: oranje

Artikelnr.
frontvoegmal Tip-On Blumotion 550.60.015
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