Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Vi har ett brett sortiment av fjädrar,
både standardfjädrar och skräddarsydda lösningar helt utifrån kundens unika behov. Vår problemlösningsförmåga
är ett av de starkaste argumenten för att anlita oss. Välkommen till Lesjöfors!

GASFJÄDER 12-4
Har du trångt om utrymmet där du vill ha optimal
lyftergonomi? Eller vill du ha en kontrollerad öppning av
en liten lucka eller ett annat mindre objekt?
Lesjöfors gasfjäder 12-4 löser dessa och liknande
situationer. Den är liten och nätt och reducerar vikten i
din konstruktion, och erbjuder allt ifrån riktigt små upp
till betydande krafter.
Gasfjäder 12-4 har en cylinderdiameter på tolv mm och en
stångdiameter på endast fyra.

på cylindern, tryck av valfri logotyp eller artikelnummer,
eller anpassad dämpningskarakteristik. Vi kan även ordna
specialvarianter av fästen efter dina behov. I de fall man
önskar en kontrollerad bromsning av fallande eller tiltande
rörelser rekommenderar vi helt oljedämpade varianter.
Tack vare vår dedikerade tekniksupport för gasfjädrar kan
vi hjälpa dig med installationsråd, applikationsberäkningar
och CAD-support på en professionell och personlig nivå.
Välkommen med din förfrågan!

Standardsortimentet täcker in två olika dämpningsgrader
och åtskilliga kraft- och slaglängdsalternativ, sammanlagt
över 110 artikelnummer. Kraftområdet sträcker sig mellan
10 och 140 N, och slaglängderna mellan 20 och 100 mm.
Liksom med våra övriga gasfjädrar går 12-4 att få med
fästen såsom öglor, kulfattningar eller gafflar, beroende av
vad som passar för din applikation. Samtliga går att ladda
ner i 3D-CAD via vår hemsida.
Kundanpassningar vi kan erbjuda är till exempel längder
och krafter skräddarsydda för din applikation, specialfärg

Fakta
• Optimal för trånga utrymmen
• Reducerar vikten i din applikation
• Över 110 lagerartiklar – snabb leverans
• Kraft 10-140 N (standard)
• Slaglängd 20-100 mm (standard)
• Omfattande kundanpassning möjlig
• 3D-CAD och personlig teknisk support
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