
GEEN DIEVENPEN  
WEL INBRAAKWEREND



GEEN DIEVENPEN Het UltiMaxx® scharnier heeft geen dievenpen. 
Het grote voordeel hiervan is dat alleen de inkrozing voor het scharnier gemaakt 
hoeft te worden.  

HOGER DRAAGVERMOGEN Anders dan andere kunststoflagers 
ondersteunt dit lager de pen op alle punten, zowel horizontaal als verticaal. 
Hierdoor wordt de druk gelijkmatig verdeeld en heeft het scharnier een hoog 
draagvermogen. Het draagvermogen is standaard 120 kg bij toepassing van vier 
scharnieren. Door de scharnieren anders te positioneren op de deur kan het 
draagvermogen aanzienlijk verhoogd worden. Graag informeren we u over de 
mogelijkheden!

UNIEKE PEN Deze zorgt voor extra montagegemak. De pen is voorzien van 
twee inkepingen die ervoor zorgen dat de pen er niet uitloopt tijdens transport en 
eindmontage. De eerste inkeping is de voormontage stand, de tweede inkeping is de 
eindmontage stand. Daarnaast loopt de “zoeker” van de pen taps af om de inloop te 
vergemakkelijken en is de pen aan de onderzijde voorzien van een holling om de 
pennentikker te geleiden.

BETERE KRACHTVERDELING Scharnieren tonen vaak bandstijfheid. 
De scharnieren van S² zijn niet bandstijf en kennen geen harde aanslag. Hierdoor is er 
geen kans op te hoge spanningen in het scharnier en in de schroefverbinding en op het 
vroegtijdig kapot gaan van de schroefverbinding. Dit scharnier is voorzien van een 
uitzakbeveiliging, waardoor het scharnier kan sluiten zonder bandstijf te zijn.
 

HPP Dit scharnier is uitgevoerd met het ‘‘High Performance Pattern’’ gatenpatroon. 

ONDERHOUDSARM De glijlagers hebben geen onderhoud nodig. 
Smeermiddelen zijn niet nodig en het piepen van de scharnieren behoort tot het verleden.

PATENT PENDING

Voor meer informatie en bestellen kunt u contact 
opnemen met een van onze medewerkers via info@s2info.nl

Ultimaxx® scharnier VE Zonder vulplaat Met vulplaat

89x89x3 IBW 2 gemonteerd links 50 6502.173.713 6502.173.913

89x89x3 IBW 2 gemonteerd rechts 50 6502.173.714 6502.173.914

89x89x3 IBW 2 los gestort 50 6502.773.713 6502.773.913

102x89x3 IBW 2 los gestort 50 - 6502.773.903
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