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FSE H 300 794 250 T 001
Vodicí sloupek
guide column

Uvolnění 
release system

Zdvih 
stroke

min. vestavná délka (EL3)  
min. extended length (EL3)

Síla 
force

Typ
model

Index 
index

H hydraulické hydraulic 
B bovdenové bowden wire 
L pákové lever

100 – 500 EL3 =zdvih stroke x 2,13 + 155 40 – 700 N T požaduje se pouze pro 
opakované objednávky

only for repeating orders

Bovdenové uvolnění (nahoru)
Bowdenwire release system (top)

Pákové uvolnění (dolů) 
Lever releas system (bottom)

Hydraulické uvolnění (nahoru)
Hydraulicrelease system (top)

Velmi flexibilní, všestranné použití!
Dílky našemu modulovému systému jsou 
vodicí sloupky Bansbach velmi flexibilní a 
všestranně použitelné. Vodicí sloupek obdržíte 
přesně ve velikosti, kterou potřebujete. Vodicí 
sloupky se dodávají podle Vašich specifikací 
včetně zakázkového seřízení instalované 
plynové pružiny, která splní specifické potřeby 
použití a současně minimalizuje čas montáže 
i náklady.

Vlastnosti výrobku:
Dodává se s integrovanou plynovou 
pružinou
Jednoduchá montáž na aplikaci
Zdvih 100 až 500 mm
Síla vysunutí 40 – 700 N
Tah blokovací síly: 2.5 x F1
Tlak blokovací síly: 9 x F1
Progrese: cca 35 %
Zajištěno proti otočení
Uvolnění: možné hydraulické (nahoru), 
bovdenové (nahoru) nebo pákové (dolů) 
- viz katalog strana 22
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Variable, multi-purpose!
Thanks to our modular system, the
Bansbach guided columns are variable in
length and can be used in various applications.
They are supplied according to your
specifications along with a customized,
pre-installed gas spring that suits your
specific needs minimizing assembly time
and costs.

Product details:
Pre-assemble Column and Gas spring
Simple installation
stroke length from 100 to 500 mm
extension force 40N - 700N
locking force in pull direction: 2,5 x F1
locking force in push direction: 9 x F1
progressivity ca 35%
secured against rotation
Release system: hydraulic (top),
bowden wire (top) or
lever (bottom) possible
(see catalogue page 22) 
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Vodicí sloupek s integrovanou plynovou pružinou | Guide column with integrated gas spring

Vestavná délka 3 • extended length 3

pohled A • view A pohled B • view B
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