
Rozsah dodávky (viz obrázek 1)
1. adaptér – ušlechtilá ocel - 
2. zajišťovací kroužek 
3. ocelový šroub 12.9
4. pevnostní lepidlo 300 118P32

1. S.A.C.H. adaptér chodidla (hleznový adapter)  – ušlechtilá ocel
Tento modulární adaptér chodidla je možné používat výhradně ve spojení s výrobkem S.A.C.H.-
Fuss pro muže do 150 kg, druh 30A150.

• kompletní se šrouby
• nerez
• pro lepení doporučujeme lepidlo 118P32
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M10 139 g ocel 12.9 150 kg 16A9/M10
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S.A.C.H. adaptér chodidla 
(hleznov˘ adaptér)

– u‰lechtilá ocel
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2. Montážní návod
Adaptér chodidla S.A.C.H. 16A9/M10 se
montuje pomocí ocelového šroubu a zajiš-
ťovacího kroužku. 

Brusným papírem zdrsněte spojované plochy
a odmastěte ředidlem. 

Adaptér chodidla S.A.C.H. má již zdrsněný
povrch a je třeba ho odmastit. Před lepením
nesmí žádná z částí přijít do kontaktu s prsty
nebo s jiným mastným materiálem!

Speciální lepidlo 118P32 namíchejte v pře-
depsaném poměru a naneste ho ve slabé
vrstvě na slepované plochy. Části spojte
a sešroubujte silou 10 Nm.

30A150
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Po vyzkoušení při chůzi je třeba adap-
tér chodidla 16A9/M10 bezpodmí-
nečně slepit s výrobkem S.A.C.H-Fuss
30A150.



Proces lepení je možné urychlit přívodem
teplého vzduchu do ca. 70°C.

Po 4 hodinách se ocelový šroub dotáhne
dotahovacím momentem 30 Nm. Lepení po
16 hodinách ztvrdne a vydrží plné zatížení.
Firma F. G. Streifeneder KG nepřebírá záruku
v případě, že adaptér chodidla S.A.C.H.
nebyl slepen podle návodu k použití!

3. Servis
Podle aktivity pacienta zkontrolujte jednou ročně stav šroubů a lepení z hlediska jejich
opotřebení. 

4. Nářadí a příslušenství
Doporučujeme momentový klíč 173P11.

Pro spojení s kosmetickou pěnou doporuču-
jeme spojovací desku S.A.C.H. 29A1.

Záruka
Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným
účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG
zaručuje rozšířenou garanci po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební
díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě
Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že adaptér
chodidla (hleznový adaptér) z ušlechtilé oceli 16A9/M10 S.A.C.H. odpovídá požadavkům
směrnice  93/42/EWG.
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