
Cea mai eficientă și 
rapidă conexiune în 
montarea profilelor!

PRESSIX CC



Nu devine mai repede decât asta …

Apasă …
Placa filetată se blochează automat.
Poziția poate fi încă aliniată.

Strânge …
Strângeți piulița. Gata!
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Pressix CC
Sisteme de asamblare de mare viteză 
de la profesionisti pentru profesionisti.

Cu Pressix CC, asamblarea pe șinele 

de montaj este rapidă ca un bliț: 

poziționați componenta și apăsați 

capul șurubului în șină. Tehnologia de 

conectare CC se blochează automat 

prin apăsarea pe capul șurubului și în 

același timp fixează greutatea proprie a 

componentei împotriva alunecării. Piu-

lița de viteză zimțată, în combinație cu 

rândurile de dinți de pe șina de montaj, 

creează o conexiune sigură. Poziția po-

ate fi în continuare aliniată convenabil. 

Doar strângeți șurubul și- gata!

Pressix CC este ușor de utilizat și 

garantează o instalare extrem de eco-

nomică și economisire de timp  

de montare!

Ca pionier, în 1995 am dezvoltat Pressix, primul sistem de 
montare rapidă dezvoltat pentru montarea pe profile. Pressix CC 
este adaptat în mod constant la cerințele pieței și, în consecință, 
s-a dezvoltat în continuare și este încă unul dintre cele mai multe 
inovații care modelează piața în tehnologia de prindere.

Gama extinsă de produse

Pressix CC 41 oferă soluții economice 

de montaj pentru sarcini medii respectiv mari.

Pressix CC 27 este

sistem de montare pentru sarcini mici.
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Pressix CC 41 
Gama de produse pentru  
sarcini medii si mari

Mai multe informații despre
conectorul EV CC veți găsi
în pliantul nostru separat.

Profil MS 41

Conector EV CC 41-1

Conector CN CC 41 Stabil

Ansamblu PBS CC 41

Conector EV CC 41-2

Colțar WK CC

Ansamblu PBH 41

Conector EV CC 41-2 W

Glisieră GS CC - 2G-PL

Ansamblu PB 41

Conector EV CC 41-3

Glisieră GS CC - H3G-PL

Placa filetată NT CC 41

Conector EV CC 41-4

Consolă AK CC

Conector EV CC 41-5

Pressix CC 27 
Gama de produse compacte
pentru sarcini mici

Profil MS 27 Ansamblu PBS CC 27 Ansamblu PB 27 Placa filetată NT CC 27

Consolă AK 27 Kit montare MOS 27Conector CN CC 27-90° Profil flanșă MOF 27

Acum si  
in varianta 

M10
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Convinge-te singur
și aruncați o privire la 
video-ul de montaj!

Gama completă de produse Pressix CC

veți găsi în catalogul nostru Siconnect pe

www.sikla.ro
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Fie pentru montaj simplu pe conducte sau pentru 

o aplicație complexă - Pressix CC face totul

Montări rapide, ușoare și sigure.

Pressix CC 
Instalați inteligent!


