
Duo-ul puterii și al inteligenței.
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fischer DUOPOWER  
Pur și simplu inteligent, combinația a 2 
componente pentru 3 funcții.

Beneficiile dumneavoastră

■ Două materiale componente pentru cele mai bune valori de 
încărcare în materiale de construcție solide și cu goluri, funcții 
inteligente, de auto-activare (expandare, pliere, înnodare) în 
funcție de substrat. Pentru o gamă largă de aplicații.

■ Cel mai bun feedback posibil la priză. Se poate simți când este 
instalat perfect.

■ Forma conică scurtă și compactă reduce lucrările de 
găurire și economisește timp și material.

■ Marginea asigură o instalare fără probleme, dar facilitează o 
aplicare amplă, indiferent dacă este pre-poziționată sau prin 
împingere.

■ Nu există rotire în timpul instalării, datorită caracteristicii anti-
rotație.

■ Deschiderea netedă permite poziționarea simplă a șurubului.

Axul extensiv asigură 
un șurub securizat de 
la început.

Caracteristica anti-
rotație previne rotirea în 
gaură,aplicarea greșită și 
munca în plus.

2 componente pentru un volum mai mare de 
expansiune și o capacitate de încărcare mai 

mare.
Combinația dintre componentele fine și cele 

rigide realizează o strângere optimă.

Lungimea scurtă a șurubului 
permite fixarea rapidă fără 
găuri adânci, folosind șuruburi 
mai scurte.

Funcție.
■ Cele 2 componente și 3 funcții ale produsului asigură o

deplasare ridicată a materialului, facilitând astfel încărcări mai
mari. În funcție de materialul de construcție, se activează funcția
optimă a produsului (extindere, pliere, îmbinare) pentru cea mai
bună fixare.

■ DUOPOWER este potrivit pentru instalarea pre-poziționată
și prin împingere.

■ Potrivit pentru șuruburi pentru lemn, PAL și șuruburi.
Dimensiunea șurubului = lungimea diblului + grosimea
elementului de fixare + 1 x diametrul șurubului

■ În cazul materialelor de construcție de tip panou, partea
nefiletată a șurubului nu trebuie să fie mai lungă decât elementul
de fixare.

În funcție de materialul de construcție, 
corpul de bază realizat din nylon de 
înaltă calitate activează automat 
funcția optimă a produsului 
(extindere, îmbinare) pentru cea mai 
bună funcționare.

Aripile de extindere sprijină extinderea 
sigură și oferă o siguranță suplimentară 

pentru corpul de bază din nylon.

Marginea previne 
alunecarea în gaură și 
permite, de asemenea, 
instalarea pre-
poziționată și prin 
împingere.
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fischer DUOPOWER
Pentru cea mai simplă și sigură instalare 
în diferite materiale de construcție.

Recomandări

   Potrivit pentru: beton, cărămidă plină, cărămidă perforată verticală, 
cărămidă perforată din nisip, gips carton și fibră de gips, BCA și piatră 
naturală, plăci de gips.

TECHNOLOGY

2KK2

INSTALARE ÎN BETON ȘI MATERIALE SOLIDE

INSTALARE ÎN CĂRĂMIDĂ CU GOLURI

INSTALARE ÎN PLACĂ DE GIPS-CARTON



- Aplicații.

Suport pentru TV

Sistem de iluminare prin cablu

Fotografii

Cabine de duș

Dulapuri și etajere

Jaluzele

Balustrade

Dulapuri de perete



Sortimente și încărcări.
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      Produs

  cod   cod [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  pcs

DUOPOWER 5x25 555005 - 5 35 12.5 25 3 - 4 - 100

DUOPOWER 5x25 S - 555105 5 35 12.5 25 4 x 35 6 50

DUOPOWER 6x30 555006 - 6 40 12.5 30 4 - 5 - 100

DUOPOWER 6x30 S - 555106 6 40 12.5 30 4.5 x 40 6 50

DUOPOWER 8x40 555008 - 8 50 12.5 40 4.5 - 6 - 100

DUOPOWER 8x40 S - 555108 8 60 12.5 40 5 x 60 15 50

DUOPOWER 10x50 555010 - 10 60 12.5 50 6 - 8 - 50

DUOPOWER 10x50 S - 555110 10 70 12.5 50 7 x 70 13 25

DUOPOWER
Cele mai mari sarcini recomandate pentru o singură ancoră..
Valorile de încărcare se aplică la utilizarea șuruburilor conform DIN 571 cu diametrele șuruburilor indicate

1) Factorii de siguranţă sunt luaţi în considerare.
2) Valabil pentru sarcini de smulgere, de forfecare și încărcări oblice la orice unghi.
3) Șurub 6mm

TIP DUOPOWER 
5 x 25

DUOPOWER 
6 x 30

DUOPOWER 
8 x 40

DUOPOWER 
10 x 50

Diametru șurub Ø [mm] 4 5 6 8
Distanța minimă de la margine în beton  c

min [mm]  - 35 50 65
Încărcări recomandate în materialul respectiv Frecomandat

2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0.30 0.80 0.90 2.00
Cărămidă plină ≥ Mz 12 [kN] 0.25 0.40 0.45 1.00
Cărămidă plină din nisip cu var ≥ KS 12 [kN] 0.42 0.80 0.90 1.85
Beton aerat (BCA) ≥ PB2, PP2 (G2) [kN] 0.05 0.06 0.08 0.15
Beton aerat (BCA) ≥ PB4, PP4 (G4) [kN] 0.20 0.30 0.30 0.45
Cărămidă perforată vertical ≥ Cărămidă perforată vertical 12 (ρ ≥ 0.9 kg/dm³) [kN] 0.10 0.15 0.20 0.25
Cărămidă cu goluri din nisip cu var ≥ KSL 12 (ρ ≥ 1.6 kg/dm³) [kN] 0.27 0.50 0.50 0.60
Placă gips-carton ρ ≥ 0.9 kg/dm³ [kN] 0.06 0.15 0.20 0.27
Placă fibră 12.5 mm [kN] 0.17 0.30 0.30 0.353)

Placă gips-carton 12.5 mm [kN] 0.09 0.12 0.15 0.153)

Placă gips-carton 2 x 12.5 mm [kN] 0.10 0.12 0.17 0.23
Cărămizi perforate TIP F8 [kN] 0.15 0.16 0.20 0.20
Partiție dublă UNI 19 [kN] 0.10 0.10 0.12 0.16

DUOPOWER
Cele mai mari sarcini recomandate pentru o singură ancoră.
Valorile de încărcare se aplică la utilizarea șuruburilor cu diametrele indicate.

TIP DUOPOWER 
5 x 25

DUOPOWER 
6 x 30

DUOPOWER 
8 x 40

DUOPOWER 
10 x 50

Diametru șurub Ø [mm] 43) 4.53) 53) 74)

Distanța minimă de la margine în beton  c
min [mm]  30 35 50 65

Încărcări recomandate în materialul respectiv Frecommended
2)

Beton ≥ C20/25 0.25 0.50 0.71 1.70
Cărămidă plină ≥ Mz 12 0.15 0.20 0.25 0.70
Beton aerat (BCA) ≥ PB2, PP2 (G2) 0.05 0.06 0.08 0.15
Cărămidă perforată vertical ≥ Cărămidă perforată vertical 12 (ρ ≥ 0.9 kg/dm³) 0.10 0.15 0.20 0.43
Placă gips-carton 12.5 mm 0.07 0.12 0.15 0.15

 Factorii de siguranţă sunt luaţi în considerare.

 Valabil pentru sarcini de smulgere, de forfecare și încărcări oblice la orice unghi.

1)

2)
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Assortment and loads.

fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Germany
Tel. +49 7443 12-0 · Fax +49 7443 12-4220
www.fischer.de · info@fischer.de

Consultați catalogul principal extins sau vizitați site-ul nostru la adresa www.fischer.de pentru 
informații despre gama fischer completă

Grupul FISCHER

SISTEME DE FIXARE SISTEME AUTOMOTIVE FISCHERTECHNIK CONSULTANȚĂ

fischer FIXPERIENCE 
Pachet software de proiectare și informare 

WOOD- 

FIX
WOOD- 

C- 
FIX
C- 

FIXPERIENCE

REBAR- 

FIX
REBAR- 

MORTAR-

FIX

INSTALL- 

FIX

 Programul de proiectare modulară include software de inginerie și module de 
aplicație 
 Programul are la bază  standarde internaționale de proiectare (ETAG 001 și EC2, precum 
EC1, EC3 și EC5), incluzând și documente naționale de aplicare. Sunt disponibile multiple 
unități de măsură.

Situațiile incorecte sunt detectate, iar soft-ul oferă sfaturi pentru a obține rezultate 
corecte. Astfel asigurăm o proiectare precisă și sigură de fiecare dată.  

 Interfața grafică poate fi rotită 360 °, mutată, înclinată sau mărită/micșorată, după 
caz.  
 Afișajul 3D oferă o imagine detaliată și realistă.
 Funcția "live update" vă ajută să mențineți programul actualizat, asigurându-
vă că lucrați întotdeauna cu cea mai recentă versiune. 

 Download și update gratuit la www.fischer.de/fixperience-en

Serviciile pe care vi le oferim
Vă stăm la dispoziţie ca parteneri de încredere pentru a oferi suport tehnic și
de consultanţă:
 Produsele noastre variază de la sisteme de rășini chimice la ancorele din oțel la 
cele din nylon.  
 Competență și inovare dezvoltate prin cercetare proprie, evoluție și producție. 

 Prezența globală și servicii de vânzări în peste 100 de țări.

 Consultanţă tehnică de specialitate pentru soluţii de fixări economice și
conforme. Oferim și servicii de consultanţă pe șantier la cerere. 

 Sesiuni de instruire, unele cu acreditare, la sediul dvs. sau la ACADEMIA 
FISCHER. 

 Software de proiectare și construcție pentru aplicații exigente.




