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Drukgasveren

Drukgasveren
Met de kwali tat ief hoogwaardige 
DICTATOR gasveren heft u uw lasten - altijd 
probleemloos, altijd zacht, zonder schok. 
De toepassingsmogelijkheden zijn net 
zo veelzijdig als onze model-varianten.  
Daarom heeft DICTATOR geen vaste 
typentabel en slechts weinig voorraad-
typen.  

Wij produceren uw gasveer voor uw 
toepassing, naar uw wensen - ook 
als enkelstuk of in kleine aantallen. 

De DICTATOR kwalitatief hoogwaardige 
gasveren kunnen door hun grote varia-
tiemogelijkheden in bijna alle construc-
ties toegepast worden, waar de beweging 
van onderdelen ondersteund moet worden 
of ook als gewichtscompensatie.  

Toepassingsvoorbeelden voor 
drukgasveren zijn bijv. afdekkappen 
van machines, RWA-ramen, luiken in vloer 
of dak, kleppen in voertuigen, gewichts-
compensatie resp. overbelastingbeveili-
ging  in „liften“ voor steigers, in medische 
apparaten etc.  

De DICTATOR drukgasveren bieden naast 
een hoge kwaliteit ook talrijke aanvullende 
opties als ventiel, oliekamer, beschermpijp 
of bio-olie, die de  toepassingsmogelijkhe-
den nog aanzienlijk vergroten.

Technische gegevens Diameter zuigerstang 3, 4, 6, 8, 10, 14, 20, 25, 30 mm

Diameter cilinder 10, 12, 15, 19, 23, 28, 40, 55, 65 mm

Drukkracht 10 N - 10000 N 

Slaglengtes 10 mm - 1000 mm

Temperatuurbereik -10 °C (met speciale olie -30 °C)  tot +80 °C 

Drukverandering per 1 °C + of –: 0,37 % (eerste vulling bij ca. 18° - 20 °C)

Gas Stikstofgas (N), (onbrandbaar!)

Maximaal aantal slagen 6 slagen per minuut 
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Drukgasveren

Ø   Zuigerstang 3 4 6 8 10  14 20  25 30
Ø Cilinderbuis 10 12 15 19 23 28 40 55 65

Slag H min. (mm) 10 10 20 40 40 50 50 100 100 
Slag H max. (mm) 80 200 300 500 700 700 600 1000 1000

Dempingssoorten 0, 1 0, 1 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 1 1

Kracht min. 10/15 N 10 N 40 N 80 N 100 N 150 N 300 N 500 N 750 N
Kracht max. 100 N 180 N 400 N 700 N 1200 N 2500 N 5000 N 7500 N 10000 N

L ingesch. (GZ-GZ) * Luitgesch.-H  Luitgesch.-H   Luitgesch.-H  Luitgesch.-H Luitgesch.-H   Luitgesch.-H    Luitgesch.-H    Luitgesch.-H   Luitgesch.-H
L uitgesch. (GZ-GZ) * 2x H + 32    2x H + 32 2x H + 28 2x H + 43      2x H + 43   2x H + 46 2x H + 100 2x H + 140 2x H +160

Aansluitingen   GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, A, G GZ, G GZ, G
  WG WG WG, KGA, GK| WG, KGA, GK| WG, KGA, GK| WG, KGA, GK| WG, KGA, GK - -

Oliekamer (4) * nee nee L + 15 L + 15 L + 15 L + 15 L + 15 nee nee
Ventiel (5) ja ja ja ja ja ja ja standaard standaard
Beschermpijp (6) * L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5 L + 5
Afdrukveer (7) * nee nee nee nee L + 30 nee nee nee nee

Beschermpijp ø 12 15 19 23 28 32 45 60 70

De DICTATOR industrie-drukgasveren worden vaak naar uw wensen geproduceerd. De 
volgende tabel geeft u een compact overzicht m.b.t. de productiemogelijkheden van 
drukgasveren. Met de aangegeven vaste maat, welke bij de slag opgeteld moet 
worden, om de totaallengte te berekenen, wordt de normale progressiviteit van 
30 - 40 % bereikt (zie pagina 06.009.00). Als een hogere progressiviteit mogelijk is, 
dan kan deze vaste maat kleiner worden.

Verder vindt u op deze pagina informatie over mogelijke aanvullende opties voor druk-
gasveren. Over iedere diameterserie krijgt u de navolgende pagina‘s verder uitvoerige 
informatie, die u bij de keuze van uw gasveren helpen. Of - u laat zich gewoon door 
ons adviseren!

Overzicht van drukgasveren - diameterseries

 * Alle maten (lengtes) in mm [voorbeeld: type 8-19; slag 50; Lengte uitgesch. = 2 x 50 + 43 = 143 mm]

Technische gegevens

Bij drukgasveren dient de zuigerstang in ideale situatie verticaal naar beneden te wijzen.  
Als dit niet mogelijk is, bestelt u dan a.u.b. de gasveer met oliekamer. De oliekamer 
zorgt ervoor, dat de afdichting altijd in olie ligt en daardoor niet poreus kan worden. De 
oliekamer heeft code 4 (totaallengte wordt 15 mm groter) (zie ook pag. 06.010.00).
Als u er niet 100% zeker van bent, welke druk u nodig bent, bestel dan de gasveer 
met ventiel (of bij grotere aantallen eerst een gasveer met ventiel vooraf). Met behulp 
van het ventiel kan de druk ter plaatse net zo lang worden afgelaten, tot de gewenste 
kracht bereikt is. Als er teveel druk is afgelaten, dan kunnen wij voor u de gasveer weer 
bijvullen. Het ventiel bespaart u zo kosten en tijd. Het ventiel heeft code 5 (zie ook 
pagina 06.010.00 en 06.011.00).
Als de gasveer in een vuile, stoffige omgeving wordt toegepast of als het gevaar be-
staat dat er mechanische beschadiging kan optreden, bestelt u dan a.u.b. de gasveer 
met beschermpijp. De beschermpijp loopt over cilinder en zuigerstang en voorkomt zo 
beschadiging van de zuigerstang. Indien gewenst is het zelfs mogelijk, de gasveer met 
2 beschermpijpen te leveren. De beschermpijp heeft code 6 (totaallengte wordt per 
beschermpijp 5 mm groter) (zie ook pagina 06.011.00).
Indien gewenst kunnen gasveren met diameterserie 10-23 met een ingebouwde af-
drukveer worden geleverd. Dit is aan te bevelen bij gasveren, die sporadisch worden 
gebruikt, zoals bijv. bij ramen voor rookafvoer. De afdrukveer heeft code 7 (de 
totaallengte wordt 30 mm groter) (zie ook pagina 06.012.00).

Aanvullende opties
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Drukgasveren
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1. Diameter van de zuigerstang: 3 mm

2. Diameter van de cilinder: 10 mm

3. Slag (10 - 80 mm):

4. Dempingswijze:

 (U kunt kiezen tussen: dempingswijze 0 en 1) 

5. Druk (10/15 - 100 N):

6. Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7. Lengte uitgeschoven (totaallengte):
  (min. 2 x slag + 32 mm + maat D van aansluitdelen +    
 maat aanvullende opties)
8. Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende opties:          Ventiel (5)
               Beschermpijp (6) (+ 5 mm)

Bijzonderheden:

Drukgasveren diameterserie D 3-10
Kracht 10 N - 100 N

De kleinst mogelijke leverbare gasveren hebben een zuigerstang-diameter van 3 mm 
en een cilinder-diameter van 10 mm. Met deze gasveer kunnen extreem lage druk-
krachten worden gerealiseerd: 10 N zonder demping, 15 N met demping. Ook de 
serie 3-10 zijn al met een ventiel leverbaar.

De zuigerstang van de gasveer D 3-10 is gemaakt uit RVS materiaal (1.4305) en de 
cilinder uit messing. 

Deze drukgasveren en de opvolgende serie D 4-12 worden toegepast in o.a. fijn-
mechanische, optische of medische apparatuur.

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 3-10
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang       aan de cilinder

Draad GZ      Draad GZ

Oog los A Oog vast A

Gaffel G   Gaffel G

Hoekgewricht WG Hoekgewricht WG

Dempingswijze voor serie 3-10
0 = zonder demping
1 = bij uitschuivende zuigerstang

Exacte maattekeningen van de 
aansluitingen vanaf pag. 06.061.00

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)Slag

Zie ook 
pagina‘sType D
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Drukgasveren
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Drukgasveren diameterserie D 4-12
Kracht 10 N - 180 N

De op één na kleinst mogelijke leverbare gasveren hebben een zuigerstang-diameter 
van 4 mm en een cilinder-diameter van 12 mm. Met deze gasveer laten zich zeer lage 
drukkrachten realiseren! De gasveren diameterserie 4-12 kunnen ondertussen ook 
met ventiel geleverd worden.

De zuigerstang van de serie D 4-12 is van RVS-materiaal (type 303, 1.4305).

De gasveren D 4-12 worden o.a. toegepast in fijnmechanische- (bijv. kunststof kleppen 
van kopieermachines) maar ook in medische apparatuur.

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 4-12
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang        aan cilinder

Dempingswijze voor serie 4-12
0 = zonder demping
1 = bij uitschuivende zuigerstang

Zie ook 
pagina‘s

1. Diameter van de zuigerstang: 4 mm

2. Diameter van de cilinder: 12 mm

3. Slag (10 - 200 mm):

4. Dempingswijze:

 (U kunt kiezen tussen: dempingswijze 0 en 1)

5. Kracht (10 - 180 N):

6. Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7. Lengte uitgeschoven (totaallengte):
  (min. 2 x slag + 32 mm + maat D van aansluitdelen +    
 maat aanvullende opties)
8. Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting): 

9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende opties:          Ventiel (5)
               Beschermpijp (6) (+ 5 mm)

Bijzonderheden:

Draad GZ      Draad GZ

Oog A   Oog A

Exacte maattekeningen van de 
aansluitingen vanaf pag. 06.061.00

Gaffel G   Gaffel G

Hoekgewricht WG Hoekgewricht WG

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag

Type D
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Drukgasveren
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1. Diameter van de zuigerstang: 6 mm

2. Diameter van de cilinder: 15 mm

3. Slag (20 - 300 mm):

4. Dempingswijze:

 (U kunt kiezen tussen: dempingswijze 0, 1, 2, 3)

5. Kracht (40 - 400 N):

6. Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7. Lengte uitgeschoven (totaallengte):
  (min. 2 x slag + 28 mm + maat D van de aansluitingen +    
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende opties: Oliekamer (4) (+ 15 mm) 
  Ventiel (5)
  Beschermpijp (6) (+ 5 mm)
   
Bijzonderheden:   

Drukgasveren diameterserie D 6-15
Kracht 40 N - 400 N

De gasveren in de volgende serie hebben een zuigerstang-diameter van 6 mm en een 
cilinder-diameter van 15 mm. Ondanks de nog altijd zeer geringe afmetingen  en 
de mogelijkheid van lage drukkrachten, biedt de diameterserie D 6-15 een groot 
aantal van verschillende aansluitingen en aanvullende functies. 

De gasveren D 6-15 worden o.a. in apparaten- en machinebouw toegepast.

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 6-15
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt voor de maten van de 
aanvullend gekozen opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang        aan cilinder

Dempingswijze voor serie 6-15
0 = zonder demping
1 = bij uitschuivende zuigerstang
2 = bij inschuivende zuigerstang
3 = bij in- en uitschuivende zuigerstang

Zie ook 
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Oog A       Oog A

Gaffel G      Gaffel G

Hoekgewricht WG      Hoekgewricht WG 

Exacte maattekeningen van de 
aansluitingen vanaf pag. 06.061.00

Glijlager GK                  Glijlager GK

Kogelgewricht KGA    Kogelgewricht KGA 

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)Slag

Type D
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Drukgasveren
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1. Diameter van de zuigerstang: 8 mm

2. Diameter van de cilinder: 19 mm

3. Slag (40 - 500 mm):

4. Dempingswijze:

 (U kunt kiezen tussen: dempingswijze 0, 1, 2, 3)

5. Kracht (80 - 700 N):

6. Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7. Lengte uitgeschoven (totaallengte):
  (min. 2 x slag + 43 mm + maat D van de aansluitdelen +    
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende opties:  Oliekamer (4) (+ 15 mm) 
   Ventiel (5)
   Beschermpijp (6) (+ 5 mm)
Bijzonderheden:   

Drukgasveren diameterserie D 8-19
Kracht 80 N - 700 N

De gasveren met zuigerstang-diameter van 8 mm en cilinder-diameter van 19 mm behoren 
samen met de gasveren diameterserie  D 10-23 tot de meest toegepaste gasveren. Beide 
series hebben dezelfde aansluitingen (maten zijn identiek!). Wij bieden voor deze 
series uiteenlopende uiteenlopende bevestigingstoebehoren aan (zie hiervoor 
pagina 06.065.00 en verder).

De gasveren D 8-19 worden naast de machinebouw ook vaak toegepast in de bouw 
(bijv. bij rook- en warmteafvoer installaties).

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 8-19
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beidekanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt voor de maten van de 
aanvullend gekozen opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang        aan cilinder

Dempingswijze voor serie 8-19
0 = zonder demping
1 = bij uitschuivende zuigerstang
2 = bij inschuivende zuigerstang
3 = bij in- en uitschuivende zuigerstang

Zie ook 
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Oog A      Oog A

Gaffel G     Gaffel G

Hoekgewricht WG      Hoekgewricht WG 

Glijlager GK                   Glijlager GK

Kogelgewricht KGA    Kogelgewricht KGA 

Exacte maattekeningen van bovenstaande 
aansluitingen en verdere aansluitdelen 
kunt u vinden vanaf pag. 06.061.00

Lengte uitgeschoven

(bij GZ-GZ)
Slag

Type D
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Drukgasveren
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D
D

D

1. Diameter van de zuigerstang: 10 mm

2. Diameter van de cilinder: 23 mm

3. Slag (40 - 700 mm):

4. Dempingswijze:

 (U kunt kiezen tussen: dempingswijze 0, 1, 2, 3)

5. Kracht (100 N - 1200 N):

6. Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7. Lengte uitgeschoven (totaallengte):
  (min. 2 x slag + 43 mm + maat D van de aansluitdelen +    
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende opties:  Oliekamer (4) (+ 15 mm) 
   Ventiel (5) 
   Beschermpijp (6) (+ 5 mm)
   Afdrukveer (7) (+ 30 mm)

Bijzonderheden:   

Drukgasveren diameterserie D 10-23
Kracht 100 N - 1200 N

De gasveren met zuigerstang-diameter van 10 mm en cilinder-diameter van 23 mm 
zijn de gasveren in het middenbereik, die de meestveelzijdige toepassings-
mogelijkheden bieden. Ze kunnen met krachten tot en met 1200 N geleverd 
worden. De aansluitmaten zijn gelijk aan die van de diameterserie D 8-19. Voor 
deze beide series bieden wij u een scala van bevestigingstoebehoren aan (zie 
hiervoor pagina 06.065.00 en verder).

De gasveren D 10-23 worden naast de machinebouw ook vaak toegepast in de bouw 
(bijv. bij rook- en warmteafvoer installaties).

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 10-23
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt voor de maten van de 
aanvullend gekozen opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang        aan cilinder

Dempingswijze voor serie 10-23
0 = zonder demping
1 = bij uitschuivende zuigerstang
2 = bij inschuivende zuigerstang
3 = bij in- en uitschuivende zuigerstang

Zie ook  
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Oog A      Oog A

Gaffel G     Gaffel G

Hoekgewricht WG      Hoekgewricht WG  

Glijlager GK                   Glijlager GK

Kogelgewricht KGA    Kogelgewricht KGA 

Exacte maattekeningen van bovenstaande 
aansluitingen alsook verdere aansluitdelen 
kunt u vinden vanaf pag. 06.061.00

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)Slag

Type D
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Drukgasveren
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1. Diameter van de zuigerstang: 14 mm

2. Diameter van de cilinder: 28 mm

3. Slag (50 - 700 mm):

4. Dempingswijze:

 (U kunt kiezen tussen: dempingswijze 0, 1, 2, 3)

5. Kracht (150 N - 2500 N):

6. Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7. Lengte uitgeschoven (totaallengte):
  (min. 2 x slag + 46 mm + maat D van de aansluitdelen +    
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende opties:  Oliekamer (4) (+ 15 mm) 
   Ventiel (5)
   Beschermpijp (6) (+ 5 mm)
Bijzonderheden:   

Drukgasveren diameterserie D 14-28
Kracht 150 N - 2500 N

De gasveren met zuigerstang-diameter van 14 mm en cilinder-diameter van 
28 mm maken, ondanks de nog relatief geringe afmetingen, meer dan dub-
bel zo hoge drukkrachten mogelijk t.o.v. de diameterserie D 10-23. De 
slaglengtes gaan tot en met 700 mm. Echter dient bij langere slaglengtes een 
geleiding te worden aangebracht omdat anders de zuigerstang kan knikken.  
Bevestigingstoebehoren voor de gasveren D 14-28 vindt u vanaf pagina 06.067.00 
en verder.

De gasveren D 14-28 worden o.a. bij zware dakramen en machinekleppen, vloerluiken, 
sportapparaten (bijv. basketbalborden) toegepast.

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 14-28
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt voor de maten van de 
aanvullend gekozen opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang        aan cilinder

Dempingswijze voor serie 14-28
0 = zonder demping
1 = bij uitschuivende zuigerstang
2 = bij inschuivende zuigerstang
3 = bij in- en uitschuivende zuigerstang

Zie ook 
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Oog A      Oog A

Gaffel G     Gaffel G

Hoekgewricht WG      Hoekgewricht WG 

Glijlager GK                   Glijlager GK

Kogelgewricht KGA    Kogelgewricht KGA 

Exacte maattekeningen van bovenstaande 
aansluitingen kunt u vinden vanaf pag. 
06.061.00

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag

Type D
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Drukgasveren
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Exacte maattekeningen van bovenstaande 
aansluitingen kunt u vinden vanaf pag. 
06.061.00

Dempingswijze voor serie 20-40
0 = zonder demping
1 = bij uitschuivende zuigerstang
2 = bij inschuivende zuigerstang
3 = bij in- en uitschuivende zuigerstang

1. Diameter van de zuigerstang: 20 mm

2. Diameter van de cilinder: 40 mm

3. Slag (50 - 600 mm):

4. Dempingswijze:

 (U kunt kiezen tussen: dempingswijze 0, 1, 2, 3)

5. Kracht (300 N - 5000 N):

6. Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7. Lengte uitgeschoven (totaallengte):
  (min. 2 x slag + 100 mm + maat D van de aansluitdelen +    
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende opties:  Oliekamer (4) (+ 15 mm) 
   Ventiel (5)
   Beschermpijp (6) (+ 5 mm)
Bijzonderheden:   

Drukgasveren diameterserie D 20-40
Kracht 300 N - 5000 N

De gasveren met zuigerstang-diameter van 20 mm en cilinder-diameter van 40 mm 
zijn de grootste diameterserie, waarmee bij een zeer hoge kracht tot 5000 N 
altijd nog het gehele aanbod aan aansluitdelen en aanvullende opties ter 
beschikking staan.

De gasveren D 20-40 worden bijv. bij zeer zware, berijdbare, vloerroosters toegepast.

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 20-40
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt voor de maten van de 
aanvullend gekozen opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang        aan cilinder

Zie ook 
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Oog A      Oog A

Gaffel G     Gaffel G

Hoekgewricht WG      Hoekgewricht WG 

Glijlager GK                   Glijlager GK

Kogelgewricht KGA    Kogelgewricht KGA 

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag

Type D
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Drukgasveren
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Exacte maattekeningen van bovenstaande 
aansluitingen kunt u vinden vanaf pag. 
06.061.00

Dempingswijze voor D 25-55
1 = bij uitschuivende zuigerstang

1. Diameter van de zuigerstang: 25 mm

2. Diameter van de cilinder: 55 mm

3. Slag (100 - 1000 mm):

4. Dempingswijze:           1

 (uitsluitend dempingswijze 1 mogelijk)

5. Kracht (500 N - 7500 N):

6. Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7. Lengte uitgeschoven (totaallengte):
  (min. 2 x slag + 140 mm + maat D van de aansluitdelen +    
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende optie:  zijdelings ventiel
   Beschermpijp (6) (+5 mm)
  
Bijzonderheden:   

Drukgasveren diameterserie D 25-55
Kracht 500 N - 7500 N

De gasveren met zuigerstang-diameter van 25 mm en cilinder-diameter van 55 mm 
behoren tot de op een na grootste diameterserie. Hiermee kunnen krachten 
tot 7500 N worden bereikt. Alle gasveren uit de serie D 25-55 worden standaard met 
venteil geleverd. Deze hoeft daarom niet extra besteld te worden. Vanwege de hoge 
krachten zijn als aansluitingen alleen draad of gaffels mogelijk. 

Op aanvraag is het mogelijk, de gasveren D 25-55 ook te leveren met een zijdelings 
ventiel met buitendraad M10x1. Daarmee kan ook in ingebouwde toestand druk af-
gelaten worden. 

De gasveren D 25-55 worden bijv. in voertuigen- en carosseriebouw toegepast. 

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 25-55
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt voor de maten van de 
aanvullend gekozen opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang        aan cilinder

Zie ook 
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Gaffel G     Gaffel G Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag

Type D
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Drukgasveren
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Exacte maattekeningen van bovenstaande 
aansluitingen kunt u vinden vanaf pag. 
06.061.00

Dempingswijze voor D 30-65
1 = bij uitschuivende zuigerstang

1. Diameter van de zuigerstang: 30 mm

2. iameter van de cilinder: 65 mm

3. Slag (100 - 1000 mm):

4. Dempingswijze:           1

 (uitsluitend dempingswijze 1 mogelijk)

5. Kracht (750 N - 10000 N):

6. Lengte ingeschoven (= lengte uitgeschoven - slag):

7. Lengte uitgeschoven (totaallengte):
  (min. 2 x slag + 160 mm + maat D van de aansluitdelen +    
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (zie links voor afkorting):

9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkorting):

10. Aanvullende optie: zijdelings ventiel
  Beschermpijp (6) (+5 mm)  
 
Bijzonderheden:   

Drukgasveren diameterserie D 30-65
Kracht 750 N - 10000 N

De gasveren met zuigerstang-diameter van 30 mm en cilinder-diameter van 65 mm 
zijn de grootstmogelijk leverbare gasveren. Met deze serie kunnen krachten 
tot 10000 N worden bereikt. Alle gasveren uit serie D 30-65 worden standaard met  
ventiel geleverd. Deze hoeft daarom niet extra besteld te worden. Vanwege de hoge 
krachten zijn als aansluitingen alleen draad of gaffels mogelijk. 

Op aanvraag is het mogelijk, de gasveren D 30-65 ook te leveren met een zijdelings 
ventiel met buitendraad M10x1. Daarmee kan ook in ingebouwde toestand druk af-
gelaten worden.

De gasveren D 30-65 worden o.a. in de transporttechniek en voertuigenbouw toegepast.

Bepaling van uw gasveer diameterserie D 30-65
Met behulp van de onderstaande tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveer bepalen, als 
de benodigde slag en aansluitingen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet alleen met draad aan beide kanten benodigd, maar bijv. een oog 
aan de zuigerstang of aan beide kanten, telt u de in de tekeningen van de aansluitdelen  
aangegeven maat D nog bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt voor de maten van de 
aanvullend gekozen opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang        aan cilinder

Zie ook 
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Drukgasveren


