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CAM MONTAJ VE YAPIŞTIRMA TAKIMLARI 
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280 Cam montaj vantuzu, iç yüzey, Cam 

plakaları iç yüzeylerinden tutar, cam plakalar 90° 

derecede sabitlenip UV yapıştırıcı veya silikonla 

yapıştırılabilir, yükseklik ve pozisyon ayar 

düğmeleri ile ayarlanır. Ø120mm dudaklı vantuz 

lastikleri (201.01) plakalar birbirine tamamen 

yapışana kadar tutar. 

281- Dış cam montaj vantuzu, Cam plakaları dış 

yüzeylerinden tutar,  plakalar  90º derecede 

sabitlenip UV yapıştırıcı veya silikonla 

yapıştırılabilir, Yükseklik ve pozisyon, her iki koldaki 

ayar düğmeleri ile ayarlanır, kurs 18mm, Ø 120 

mm. dudaklı vantuz lastikleri (201.01)  plakaları  

birbirine tamamen yapışana kadar pozisyonda 

tutar. 

 

282- Açılı cam montaj vantuzu, Cam plakaları iç  

veya dış yüzeylerinden tutar, plakalar istenilen açıda 

sabitlenip UV yapıştırıcı veya silikonla kolayca 

yapıştırılabilir, Yükseklik ve pozisyon, her iki koldaki 

ayar düğmeleri ile ayarlanır, kurs 18mm, Ø 120 mm. 

dudaklı vantuz lastikleri (201.01)  plakaları  birbirine 

tamamen yapışana kadar pozisyonda tutar. 40º ila 

300º arasında ayarlanabilir. 

 

İç pozisyon, 90º derece. 

Dış pozisyon, 90º derece. 

İç eğimli pozisyon, Max. 60º derece. 

Dış eğimli pozisyon, Max. 40º derece. Düz pozisyon, 0º derece. 
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284- Gönyeli destek vantuzu 90º. Cam plakaların UV veya 

silikon yapıştırıcı ile yapıştırılması esnasında plakaları dik ve 

pozisyonda tutar. Yükseklik ve pozisyon, her iki koldaki ayar 

düğmeleri ile ayarlanır, kurs 18mm, Daha iyi sonuçlar elde 

etmek için 289 ve 290 bu takım ile birlikte kullanılabilir. Ø 120 

mm çapında dudaklı vantuz lastiği (201.01) tamamen yapışana 

kadar plakaları sıkıca kavrar ve pozisyonda tutar. 

 

289- Dış destek vantuzu, Cam plakaları dış 

yüzeylerinden sabitler, yapıştırma işleminde 284 ile 

birlikte  kullanılabilir, vantuz çapı Ø 60mm. 

290- İç destek vantuzu, Cam plakaları dış yüzeylerinden 

sabitler,  yapıştırma işleminde 284 ile birlikte kullanılabilir, 

vantuz çapı Ø 60m 

291- Baskı vantuzu, Cam plakaları dış yüzeylerinden 

sabitler, yapışma anında yapıştırıcıya baskı  yapar,vantuz 

çapı Ø 60m 

285- Eksantrik ayarlı dayama. Cam raf plakaların UV veya silikon 

yapıştırıcı ile yapıştırılması esnasında yükseklik ayarı ve 

hizalanmasında kullanılır. Bunun yanında  uzun mastar ve L-

gönyeler için dayama olarak kullanılır 

292.1- İç cam montaj vantuzu, Cam plakaları iç 

yüzeylerinden tutar, plakalar 90º derecede sabitlenip UV 

yapıştırıcı veya silikonla yapıştırılabilir, Ø 60 mm. vantuz 

lastikleri plakaları  birbirine tamamen yapışana kadar 

pozisyonda tutar. 

292.2- İç cam montaj vantuzu, Cam plakaları dış 

yüzeylerinden tutar, plakalar 90º derecede sabitlenip 

UV yapıştırıcı veya silikonla yapıştırılabilir, Ø 60 mm. 

vantuz lastikleri plakaları  birbirine tamamen yapışana 

kadar pozisyonda tutar. 
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293.1- İç cam montaj vantuzu, Cam plakaları iç 

yüzeylerinden tutar, plakalar 90º derecede sabitlenip 

UV yapıştırıcı veya silikonla yapıştırılabilir, Yükseklik 

ve pozisyon, her iki koldaki ayar düğmeleri ile 

ayarlanır, kurs 8mm,  Ø 60 mm. vantuz lastikleri 

plakaları  birbirine tamamen yapışana kadar 

pozisyonda tutar. 

293.2- Dış cam montaj vantuzu, Cam plakaları 

dış yüzeylerinden tutar,  plakalar 90º derecede 

sabitlenip UV yapıştırıcı veya silikonla 

yapıştırılabilir, Yükseklik ve pozisyon, her iki 

koldaki ayar düğmeleri ile ayarlanır, kurs 8mm,  

Ø 60 mm. vantuz lastikleri plakaları  birbirine 

tamamen yapışana kadar pozisyonda tutar. 

293.3- Açılı cam montaj vantuzu, Cam 

plakaları iç  veya dış yüzeylerinden tutar, 

plakalar istenilen açıda sabitlenip UV yapıştırıcı 

veya silikonla kolayca yapıştırılabilir, Yükseklik 

ve pozisyon, her iki koldaki ayar düğmeleri ile 

ayarlanır, kurs  8mm, Ø 60 mm. plakaları 

birbirine tamamen yapışana kadar pozisyonda 

tutar. 60º ila 240º arasında ayarlanabilir. 

 

UV CAM YAPIŞTIRMA ELEMANLARI 

Cam vitrin ve mobilya üretmek için lütfen UV cam yapıştırma 

elemanları ve aksesuarları kataloğumuzu görünüz. 


