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Technika zł>czyAkcesoria montacoweRafix – informacjePlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.System Rafix 20
Systemy zł>czy do korpusów Rafix 20 wyposacony jest w elementy doci>gaj>ce wykonane ze znalu i działaj>ce na zasadzie kulowej 
koMcówki centruj>cej trzpieM ł>cz>cy.

Zalety:
• pewne mocowanie, równiec przy wielokrotnym luzowaniu i ponownym doci>ganiu zł>cza
• brak przesuniCć wzglCdem Wcian bocznych, poniewac trzpieM prowadzony jest zawsze centrycznie
• dziCki długiej drodze doci>gania zł>cza kompensowane s> tolerancje wymiarowe
• komfortowe doci>ganie przy ucyciu wkrCtaka trzymanego pod k>tem 25°
• wiercenie otworów w jednej płaszczyanie

Do systemów zł>czy Rafix 20 i Rafix 30 oferujemy szeroki wybór trzpieni ł>cz>cych, muf i akcesoriów dodatkowych do kacdych warunków 
montacu.

Montac
Zł>czka Rafix 20 wystCpuje w dwóch wariantach, w zalecnoWci od sposobu mocowania trzpieni ł>cz>cych:

Rafix 20 • zł>czka ze znalu lub tworzywa sztucznego
• zł>czka bez trzpienia kołkowego
• z elementem doci>gaj>cym do doci>gania i mocowania elementów
• tylko jeden otwór
• niewielka forma
• z kołnierzem lub bez (zł>czka ze znalu tylko z kołnierzem)

• zł>czka ze znalu lub tworzywa sztucznego
• zł>czka z trzpieniem kołkowym
• z elementem doci>gaj>cym do doci>gania i mocowania elementów
• Gwarancja właWciwego montacu, poniewac trzpieM kołkowy pozwala na precyzyjne 

ustawienie zł>cza w prawidłowo wykonanym nawiercie
• wycsza wytrzymałoWć na wyrwanie
• wysoka jakoWć wykonania, solidny wygl>d

Rafix 20 Tab • zł>czka do półek z tworzywa sztucznego
• zł>cze do półek bez zaczepu kołkowego
• bez elementu doci>gaj>cego
• kształt i wymiary wiercenia identyczne jak w przypadku Rafix 20
• lekkie doci>ganie kształtowe
• montac i demontac bez ucycia narzCdzi przez nasuniCcie na trzpieM/zdjCcie z trzpienia 

ł>cz>cego
• z kołnierzem

! bez zaczepu: " z zaczepem:

WieMce mocna zmontować 
do korpusu od czoła oraz 
od góry.

WieMce mocna montować do korpusu 
tylko od góry. 
W ten sposób elementy s> wstCpnie 
mocowane.

Specjalna konstrukcja zł>czek pozwala na dostCp do elementu doci>gaj>cego od góry. 
Takie rozwi>zanie umocliwia ukrycie zł>czy, np. w wieMcu dolnym, i doci>gniCcie ich przez otwór przelotowy 
o Wrednicy 10 mm. Otwór przelotowy maskuje siC póaniej zaWlepk>.
Zł>cze dokrCca siC wygodnie od dołu wkrCtakiem ustawionym pod k>tem 25°.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem MinifixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.TrzpieM ł>cz>cy S200
do otworu o Wrednicy 5 mm

Wrednica główki trzpienia 6,5 mm

z gwintem M6

Wrednica główki trzpienia 6,5 mm

Mufy rozporowe i wklejane M6

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

 do Wrednicy otworu  do Wrednicy otworu

mufa rozporowa mufa wklejana

 do Wrednicy otworu

wstCga muf wklejanych

• materiał: stal, tulejka centruj>ca: tworzywo sztuczne
• gwint: do drewna
• gniazdo: krzycowe PZ2

długoWć gwintu L
mm

wymiar wierceM B
mm

surowy ocynkowany

8,5 24 262.27.680 262.27.689
34 – 262.28.689

11 24 262.27.670 262.27.679
34 262.28.670 262.28.679

• materiał: stal, tulejka centruj>ca: tworzywo sztuczne
• gwint: M6
• gniazdo: krzycowe PZ2

długoWć gwintu L
mm

wymiar wierceM B
mm

surowy ocynkowany

7,5 34 262.28.690 262.28.699

do Wrednicy 
otworu
mm

materiał długoWć L
mm

opakowanie
szt.

nr artykułu

mufy rozporowe M6
8 mosi>dz 9 1000 lub 2500 039.00.267

12 100 lub 2000 039.00.061
10 mosi>dz 13 100 lub 1000 039.00.360
mufy wklejane M6
8 poliamid 11 100, 1000 lub 5000 039.33.462
10 poliamid 9 100 lub 1000 039.33.364

11 100, 1000 lub 5000 039.33.266
13 100, 1000 lub 5000 039.33.060

wstCga muf rozporowych M6
10 poliamid 13 108 lub 5400 039.35.064
wstCga muf wklejanych M6
10 poliamid 13 100 lub 1000 039.34.067
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hTechnika zł>czyAkcesoria montacoweSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Technika zł>czySystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zł>czka bez trzpienia kołkowego
→ znal, z elementem doci>gaj>cym

→ tworzywo sztuczne, z elementem doci>gaj>cym

→ tworzywo sztuczne, bez elementu doci>gaj>cego, Rafix Tab 20

Rafix 20

z zaczepem lub bez

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• materiał: znal, element doci>gaj>cy ze znalu
• gniazdo: krzycowe PZ 2

do gruboWci płyty
mm

głCbokoWć wiercenia D
mm

wym. A
mm

oksydowana niklowana

z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 – 263.15.703
19 14,2+0,2 9,5 263.15.105 263.15.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.11.103 263.11.703
19 14,2+0,2 9,5 263.11.105 263.11.705

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element doci>gaj>cy ze znalu
• gniazdo: krzycowe PZ 2

do gruboWci 
płyty 
mm

głCbokoWć 
wiercenia D 
mm

wym. 
A 
mm

becowa br>zowa czarna biała jasno szara

z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.14.403 263.14.103 – 263.14.703 263.14.203
19 14,2+0,2 9,5 263.14.405 263.14.105 – 263.14.705 263.14.205
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.10.403 263.10.103 263.10.303 263.10.703 263.10.203
19 14,2+0,2 9,5 263.10.405 263.10.105 263.10.305 263.10.705 263.10.205

• materiał: tworzywo sztuczne
• bez elementu doci>gaj>cego

Rafix Tab 20
Do montacu bez ucycia narzCdzi w systemie Rafix 20:
• łatwe nasuwanie zł>czki na trzpieM
• silne doci>ganie trzpienia dziCki skoWnej powierzchni 

doci>gania
• brak ryzyka „wCdrowania” wieMca dziCki wbudowanemu 

zaczepowi
Przy wysokich elementach konstrukcyjnych niezbCdne s> 
dodatkowe zł>cza Rafix zapobiegaj>ce wybrzuszeniom.

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

do gruboWci 
płyty 
mm

głCbokoWć 
wiercenia 
D mm

wym. 
A mm

becowa br>zowa czarna biała jasno szara

z zaczepem
16 12,7 8 263.09.437 263.09.133 263.09.339 263.09.731 263.09.230

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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VerbindertechnikAkcesoria montacoweSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

VerbindertechnikSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.

Zł>czka bez trzpienia kołkowego
→ tworzywo sztuczne, z elementem doci>gaj>cym i kołnierzem wpuszczanym

VerbindertechnikKorpus- und Tablarverbinder IxconnectHäfele RafixPlanowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zł>czka z trzpieniem kołkowym
→ znal, z elementem doci>gaj>cym

→ tworzywo sztuczne, z elementem doci>gaj>cym

Rafix 20 bez trzpienia kołkowego, montac w jednej płaszczyanie, z kołnierzem zagłCbionym

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element doci>gaj>cy ze znalu
• wersja: z kołnierzem wpuszczanym do montacu licuj>cego z powierzchni>
• gniazdo: krzycowe PZ 2

do gruboWci 
płyty

głCbokoWć 
wiercenia D

wym. 
A

becowa br>zowa czarna biała

mm mm mm
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 – 263.50.103 – 263.50.703
19 14,2+0,2 9,5 263.50.405 263.50.105 263.50.305 263.50.705

Rafix 20 z trzpieniem kołkowym

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• materiał: cynkal, element doci>gaj>cy ze znalu
• gniazdo: krzycowe PZ 2

do gruboWci płyty głCbokoWć wiercenia D wym. A niklowany
mm mm mm
z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.17.703
19 14,2+0,2 9,5 263.17.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.13.703
19 14,2+0,2 9,5 263.13.705

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element doci>gaj>cy ze znalu
• gniazdo: krzycowe PZ 2

do gruboWci płyty głCbokoWć wiercenia D wym. A biała 
RAL 9003

mm mm mm
z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.16.703
19 14,2+0,2 9,5 263.16.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.12.703
19 14,2+0,2 9,5 263.12.705

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czySystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.Zł>czka bez trzpienia kołkowego
znal, z elementem doci>gaj>cym

tworzywo sztuczne, z elementem doci>gaj>cym

tworzywo sztuczne, bez elementu doci>gaj>cego, Rafix Tab 20

Rafix 20

z zaczepem lub bez

opakowanie: 100 lub 500 szt. 

• materiał: znal, element doci>gaj>cy ze znalu
• gniazdo: krzycowe PZ 2

do gruboWci płyty
mm

głCbokoWć wiercenia D
mm

wym. A
mm

oksydowana niklowana

z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 – 263.15.703
19 14,2+0,2 9,5 263.15.105 263.15.705
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.11.103 263.11.703
19 14,2+0,2 9,5 263.11.105 263.11.705

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

• materiał: tworzywo sztuczne, element doci>gaj>cy ze znalu
• gniazdo: krzycowe PZ 2

do gruboWci 
płyty 
mm

głCbokoWć 
wiercenia D 
mm

wym. 
A 
mm

becowa br>zowa czarna biała jasno szara

z zaczepem
16 12,7+0,2 8,0 263.14.403 263.14.103 – 263.14.703 263.14.203
19 14,2+0,2 9,5 263.14.405 263.14.105 – 263.14.705 263.14.205
bez zaczepu
16 12,7+0,2 8,0 263.10.403 263.10.103 263.10.303 263.10.703 263.10.203
19 14,2+0,2 9,5 263.10.405 263.10.105 263.10.305 263.10.705 263.10.205

• materiał: tworzywo sztuczne
• bez elementu doci>gaj>cego

Rafix Tab 20
Do montacu bez ucycia narzCdzi w systemie Rafix 20:
• łatwe nasuwanie zł>czki na trzpieM
• silne doci>ganie trzpienia dziCki skoWnej powierzchni 

doci>gania
• brak ryzyka „wCdrowania” wieMca dziCki wbudowanemu 

zaczepowi
Przy wysokich elementach konstrukcyjnych niezbCdne s> 
dodatkowe zł>cza Rafix zapobiegaj>ce wybrzuszeniom.

opakowanie: 100 lub 1000 szt. 

do gruboWci 
płyty 
mm

głCbokoWć 
wiercenia 
D mm

wym. 
A mm

becowa br>zowa czarna biała jasno szara

z zaczepem
16 12,7 8 263.09.437 263.09.133 263.09.339 263.09.731 263.09.230

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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Technika zł>czyAkcesoria montacoweSystem Rafix 20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.TrzpieM ł>cz>cy M20

→ TrzpieM ł>cz>cy Rafix M20

Technika zł>czyZł>cza do korpusów i półek IxconnectSystem Rafix S20Planowanie, konstrukcjaFirma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.TrzpieM ł>cz>cy Rafix S20

→ do otworu o Wrednicy 3 mm, z gwintem do drewna

Mufy rozporowe we wstCdze

→ do otworu o Wrednicy 5 mm, z gwintem do drewna

→ z gwintem M6

Mufy rozporowe i wklejane M6

• gniazdo: krzycowe PZ 2

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 100, 1000 lub 5000 szt. 

• materiał: stal
• gniazdo: krzycowe PZ2 i płaskie

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

opakowanie: 1000 lub 5000 szt. 

opakowanie: 100 lub 2000 szt. 

mufa rozporowa wstCga muf rozporowych

mufa wklejana wstCga muf wklejanych

długoWć gwintu L mm materiał surowy
7,5 znal 263.20.131

długoWć gwintu L mm materiał ocynkowany
12 stal 263.20.981

długoWć gwintu L mm ocynkowany
11 263.20.810

do Wrednicy otworu mm długoWć L mm materiał nr artykułu
5 12 poliamid 042.98.051

długoWć gwintu L
mm

opakowanie
szt. 

surowy ocynkowany

11 100 lub 1000 263.20.141 263.20.847
15 100 lub 2000 263.20.150 263.20.856

długoWć gwintu L mm ocynkowany
7,5 263.21.826
12 263.21.821

do Wrednicy 
otworu mm

materiał długoWć L 
mm

wersja opakowanie
 szt. 

nr artykułu

mufy rozporowe M6
8 mosi>dz 9 bez kuleczek 

akrylowych
100 lub 2500 039.00.267

12 z kuleczkami 
akrylowymi

100 lub 2000 039.00.061

wstCga muf rozporowych M6
10 poliamid 13 108 lub 5400 039.35.064
mufy wklejane M6
8 poliamid 11 100 lub 1000 039.33.462
10 poliamid 9 100 lub 1000 039.33.364

11 100 lub 1000 lub 5000 039.33.266
13 100 lub 1000 lub 5000 039.33.060

wstCga muf wklejanych M6
10 poliamid 13 100 lub 1000 039.34.067

Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
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