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Sistemas de corrediças

MOVENTO ▶
Técnica de acoplamento – Extensão total ▶▶

MOVENTO com TIP-ON – 760H/766H
Planificação

Espaço ocupado no gabinete Gaveta/gaveta interna Gaveta Gaveta interna

Posição do parafuso das guias do gabinete Trabalho com gavetas

Notas

Guia do gabinete 760H – 40 kg

250, 270

300 - 350

380 - 520

550, 600

Comprimento nom. NL (mm)

Guia do gabinete 766H – 60 kg

450

500 - 600

650 - 750

Comprimento nom. NL (mm)

Sumário
Sinopse – MOVENTO 459
Sinopse – ORGA-LINE para MOVENTO/
TANDEM 583
Acessórios 464
Fixação das guias do gabinete 470
Montagem, desmontagem e ajuste 471
Sinopse – Ajudas de Montagem 605
Outras informações técnicas 684

Utilizar gabarito para furações 
T65.1000.02

Utilizar gabarito para furações 
T65.1000.02

Catálogo 2013/2014

* Vide Fixação das guias do 
gabinete

** Regulagem lateral limitada em espessura de parede lateral da gaveta 
de 16 mm e simultaneamente em utilização total da tolerância da 
largura livre da gaveta SKW
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ISKL Comprimento da gaveta 
interna

SKL Comprimento da gaveta
NL Comprimento nominal

SKW Largura livre da gaveta
LW Largura livre do gabinete

SKL Comprimento da gaveta
NL Comprimento nominal
* Adicionais + 12 mm com 

estabilização lateral
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MOVENTO ▶

Montagem, desmontagem e ajuste ▶▶

Acoplamento
 

Regulagem
Regulagem lateral limitada em 

espessura de parede lateral da ga-

veta de 16 mm e simultaneamente 

em utilização total da tolerância da 

largura livre da gaveta

 

Regulagem

Enganchar e desenganchar gaveta

Regulagem de profundidade

Com TIP-ON

- 1/+ 2 mm

Regulagem – Inclinação

Regulagem lateral

Compensação com corrediça 

direita posterior

Regulagem da altura

+ 3 mm

Regulagem lateral

Bilateralmente com acoplamento 

± 1.5 mm

Enganchar Desenganchar

Catálogo 2013/2014

Gaveta internaGaveta pronta Gaveta três lados
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Regulagem de profundidade

Com ajuste de profundidade 

298.7600

± 2 mm


