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RVS-gasveren

RVS-gasveren
Veel gasveren worden in buiten-, levens-
middelen- of medische toepassingen 
gebruikt. Dit stelt harde eisen aan de 
bestendigheid van oppervlaktes. Geen  
probleem voor de DICTATOR RVS gas-
veren. Ze zijn in RVS 304  en grotendeels 
in RVS 316L leverbaar.
De gasveren kunnen in plaats van met 
normale olie ook met een bio(logisch 
afbreekbare)-olie voor smering van de 
afdichting worden geproduceerd. Voor 
de toepassing in het levensmiddelenbereik 
zijn ze met een speciale FDA-conforme 
olie leverbaar. 
Alle gasveren uit RVS 316L zijn aan-
vullend altijd met een schraper met 
smeerfunctie uitgerust, als aanvullende 
bescherm tegen aggressieve omgevings-
omstandigheden.  
Technische verbeteringen in de laatste 
jaren hebben ertoe geleid, dat dezelfde 
maximale drukkrachten zoals bij de 
normale gasveren mogelijk zijn.  
Speciaal voor de medische sector zijn 
RVS-gasveren ook compleet in RVS, 
d.w.z. inclusief de binnenste (metalen) 
onderdelen, leverbaar. Daarom zijn ze 
in leveringstoestand niet-magnetisch. 
Alle RVS-gasveren worden seriematig met 
ventiel geleverd.

Technische gegevens Gasveren in RVS Drukgasveren, blokkeerbare gasveren, trekgasveren 

Materiaal RVS 304 (1.4301), RVS 316L (1.4404)

Druk- /trekkrachten 10 N - 5000 N / 30 N - 5000 N 

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

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

Gas Stikstofgas (N), niet brandbaar!

Maximale aantal slagen 6 slagen per minuut 

BELANGRIJKE INFO Combinatie maximale druk/-slag altijd laten controleren
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RVS-gasveren

Gasverentype in 
RVS

Drukgasveren

Ø Zuigerstang
Ø Cilinderbuis

3
10

4
12

6
15

8
19

10
23

14
28

20
40

Materiaal 316L 316L 304/316L 304/316L 304/316L 304/316L 304/316L

Slag H min. (mm)
Slag H max. (mm)

10
80

10
200

20
200

40
500

40
700

50
700

70
500

Dempingswijzes 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3

Kracht min. (N)
Kracht max. (N)

10
100

10
180

40 
400 

80 
700 

100
1200 

150
2500 

300 
5000 

L ingesch.(GZ-GZ)**  
L uitgesch. (GZ-GZ)**

Luitgesch.-slag 
2x H + 32

Luitgesch.-slag 
2x H + 32

Luitgesch.-slag 
2x H + 55

Luitgesch.-slag 
2x H + 70

Luitgesch.-slag 
2x H + 70

Luitgesch.-slag 
2x H + 107

Luitgesch.-slag 
2x H + 138

Aansluitingen GZ, A, G, WG GZ, A, G, WG GZ, A, G, WG GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK *

Oliekamer (4)**
Beschermpijp (9)**
Biologische olie (8)

-
L + 5
ja

-
L + 5
ja

L + 15
L + 5
ja

L + 15
L + 5
ja

L + 15
L + 5
ja

L + 15
L + 5
ja

-
L + 5
ja

Een groot deel van het DICTATOR gasveren-programma kan ook uit RVS worden gepro-
duceerd. De onderstaande tabel geeft u een overzicht van alle gasveren-diameterseries, 
die in RVS (RVS 304 en/of 316L) leverbaar zijn.
Alle RVS-gasveren worden standaardmatig met ventiel geleverd. Daarmee 
kunt u probleemloos ook achteraf de druk aflaten en daarmee naar beneden corrigeren. 
Mocht u een keer per ongeluk teveel druk hebben afgelaten, kunnen wij de gasveer 
weer voor u bijvullen.  
De leverbare aansluitingen uit RVS 304 resp. RVS 316L vindt u ook in de tabel. Er dient 
daarbij op te worden gelet, dat bij de toepassing van hoekgewrichten uit RVS eventueel 
een lagere maximale druk toegestaan dan in de tabel staat vermeld.

Overzicht van de RVS-gasveren

Technische gegevens

* GK alleen in RVS 304 leverbaar  ** Alle maten (lengtes) in mm. Voorbeeld: Type DV 8-19; Slag  50; Lengte uitgesch. = 2 x 50 + 65 = 165 mm]

Uit milieuoverwegingen kunnen gasveren ook met biologische olie (code 8) geleverd worden. Bij toepassing in de levensmid-
delensector, is het echter absoluut vereist dat bij de bestelling aangegeven wordt, dat een olie met FDA-toelating benodigd is.
Informatie over oliekamer en beschermpijp vindt u bij de andere gasveren resp. vanaf pagina 06.010.00.

Gasverentype in 
RVS

Blokkeerbare gasveren
verend               star

Trekgasveren

Ø Zuigerstang
Ø Cilinderbuis

10
23/28

10
23/28

6
19

10
28

10
40

28
40

Materiaal 304/316L 304/316L 304/316L 304/316L 304/316L 304/316L

Slag  H min. (mm)
Slag  H max. (mm)

20
500

20
500

30
300

20
600

40
490

50
600

Dempingswijzes 0, 3 0, 3 0 0 0 0

Kracht min. (N)
Kracht max. (N)

150
1200

150
1200

30
330

150
1200

200
2000

500
5000

L ingesch.(GZ-GZ)**  
L uitgesch. (GZ-GZ)**

Luitgesch. – Slag 
2x H + 90

Luitgesch. – Slag 
2,5x H + 90

Luitgesch. – Slag 
2x H + 100

Luitgesch. – Slag 
2x H + 100

Luitgesch. – Slag 
2x H + 150

Luitgesch. – Slag 
2,5x H + 125

Aansluitingen GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK* GZ, A, G, WG, GK*

Oliekamer (4)**
Beschermpijp (9)**
Biologische olie (8)

L + 15
L + 5
ja

nee
L + 5
ja

ja
L + 2
ja

L + 20
L + 2
ja

ja
L + 2
ja

nee
L + 2
ja
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RVS-gasveren

11 m
m

D

16 m
m D

16 m
m

D
18 m

m
D

18 m
m

DD

11 m
m

ø 3 mm ø 10 mm

M3,5

M3,5

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.011.00

06.012.00

DD

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, 1, 2, 3)

5. Kracht (10 - 100 N):

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

7. Lengte uitgeschoven(totaallengte):
  (min. 2 x slag  + 32 mm + maat D van de aansluitdelen +   
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (afkorting zie tekeningen):

9. Aansluiting aan de cilinder (afkorting zie tekeningen):

10. Aanvullende opties:   Beschermpijp (9) (+ 5 mm)
    Biologische olie (8)
   
Bijzonderheden:   

RVS-drukgasveren uit 316L
Diameterserie DV4 3-10, kracht 10 N - 100 N

De kleinst leverbare RVS gasveren hebben een zuigerstang-diameter van 3 mm en een 
cilinder-diameter van 10 mm. De gasveren uit deze diameterserie worden alleen in RVS 
316L geproduceerd. 

Alle RVS-gasveren zijn seriematig met een ventiel uitgerust.

BELANGRIJKE INFO: als u kiest voor zowel de maximale druk als ook de maximale 
slaglengte, laat dan a.u.b. vooraf de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassing 
door onze technische adviseurs controleren, dit met het oog op een mogelijk knikgevaar 
van de zuigerstang.  

Bepaling van uw gasveer diameterserie DV4 3-10
Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties. 

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang           aan de cilinder

Dempingswijzes
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 AV4      Oog AV4

Gaffel  GV4    Gaffel  GV4

Hoekgewricht WGV4   Hoekgewricht WGV4

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina 06.061.00.

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag 

Type DV4
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RVS-gasveren

11 m
m

D

16 m
m D

16 m
m

D
18 m

m
D

18 m
m

DD

11 m
m

ø 4 mm ø 12 mm

M3,5

M3,5

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.011.00

06.012.00

DD

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, 1, 2, 3)

5. Kracht (10 - 180 N):

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

7. Lengte uitgeschoven(totaallengte):
  (min. 2 x slag  + 32 mm + maat D  van de aansluitdelen +   
 maat aanvullende opties)

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

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

10. Aanvullende opties:   Beschermpijp (9) (+ 5 mm)
    Biologische olie (8)
   
Bijzonderheden:   

RVS-drukgasveren uit RVS 316L
Diameterserie DV4 4-12, kracht 10 N - 180 N

De op één na kleinste diameterserie van de gasveren uit RVS heeft een zuigerstang-
diameter van 4 mm en een cilinder-diameter van 12 mm. De gasveren uit deze diame-
terserie worden alleen in RVS 316L geproduceerd. 

Alle RVS-gasveren zijn seriematig met ventiel uitgerust.

BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar. 

Bepaling van uw gasveer diameterserie DV4 4-12
Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties. 

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang           aan de cilinder

Dempingswijzes
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 AV4      Oog AV4

Gaffel  GV4    Gaffel  GV4

Hoekgewricht WGV4   Hoekgewricht WGV4

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)Slag 

Type DV4
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RVS-gasveren

16 m
m

D

20 m
m D

20 m
m

D
22 m

m
D

22 m
m

DD

16 m
m

ø 6 mm ø 15 mm

M5

M5

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.010.00

06.011.00

06.012.00

DD

D

27 m
m

27 m
m

1. Diameter van de zuigerstang: 6 mm

2. Diameter van de cilinder: 15 mm

3. Slag  (20 - 200 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  + 55 mm + maat D  van de aansluitdelen +   
 maat aanvullende opties)

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

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

10. Aanvullende opties:   Oliekamer (4) (+ 15 mm) 
    Beschermpijp (9) (+ 5 mm)
    Biologische olie (8)
   
Bijzonderheden:   

RVS-drukgasveren uit RVS 304 of 316L
Diameterserie DV 6-15 en DV4 6-15, kracht 40 N - 400 N

De RVSgasveren uit de diameterserie 6-15 hebben een zuigerstang-diameter van 6 mm 
en een cilinder-diameter van 15 mm. Met een krachtbereik van 40 N tot 400 N dekken 
ze bijna alle vereisten in het onderste drukbereik af. Ze kunnen naar keuze in RVS 304 
(DV) of RVS 316L (DV4) geproduceerd worden.   
Alle RVS-gasveren zijn seriematig met ventiel uitgerust.

BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar.

Bepaling van uw gasveer diameterserie DV/DV4 6-15
Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties. 

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang           aan de cilinder

Dempingswijzes
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 AV/AV4     Oog AV/AV4

Gaffel  GV/GV4     Gaffel  GV/GV4

Hoekgewricht                   Hoekgewricht 
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* alleen t/m een 
kracht van 
max. 300 N)

Exacte maattekeningen van de 
aansluitingen vanaf pag.  06.061.00.

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)Slag 

Type DV of DV4

Glijlager GKV**   Glijlager GKV**
(** alleen in 
RVS 304 leverbaar)
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RVS-gasveren

DD

22 m
m

D

32 m
m D

32 m
m

D
30 m

m
D

30 m
m

22 m
m

ø 8/10 mm ø 19/23 mm

M8

M8

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.010.00

06.011.00

06.012.00

DD

D

36 m
m

36 m
m

1. Diameter van de zuigerstang: (8 of 10 mm) 

2. Diameter van de cilinder: (19 of 23 mm) 

3. Slag  (40 - 500 mm / 700 mm alleen bij DV/DV4 10-23):

4. Dempingswijze:

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

5. Kracht: 

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

7. Lengte uitgeschoven(totaallengte):
  (min. 2 x slag  + 70 mm + maat D  van de aansluitdelen +   
 maat aanvullende opties)

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

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

10. Aanvullende opties: Oliekamer (4) (totaallengte + 15 mm) 
  Beschermpijp (9) (totaallengte + 5 mm)
  Biologische olie (8)

Bijzonderheden:   

(Diameterserie  DV/DV4 8-19: 80 - 700 N)
(Diameterserie  DV/DV4 10-23: 100 - 1200 N)

RVS-drukgasveren uit RVS 304 of 316L
Diameterserie DV 8-19/10-23 en DV4 8-19/10-23, kracht 80 - 1200 N

De RVS-gasveren uit de diameterserie DV/DV4 8-19 en 10-23 behoren tot de meeste 
toegepaste gasveren. Beide series hebben dezelfde aansluitingen (identieke maten!). 
Ze kunnen naar keuze in RVS 304 (DV) of RVS 316L (DV4) geproduceerd worden.   
Alle RVS-gasveren zijn seriematig met ventiel uitgerust.

BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar. 

Bepaling van uw gasveer diameterserie DV/DV4 8-19 en 10-23
Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties. 

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang           aan de cilinder

Dempingswijzes
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 AV/AV4      Oog AV/AV4

Gaffel  GV/GV4    Gaffel  GV/GV4

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag 

Type DV of DV4

Hoekgewricht                   Hoekgewricht
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* alleen t/m een 
kracht van 
max. 800 N)

Glijlager GKV**   Glijlager GKV**
(** alleen in 
RVS 304 leverbaar)

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.



Pagina 06.15.051
©  DICTATOR PRODUCTIE B.V. • Energieweg 11 • 8304 AJ Emmeloord • Nederland
Tel. +31(0)527-613456   • Fax (0)527-698420  • E-mail info@dictator.nl  • 1703

RVS-gasveren

DD

27 m
m

D

40 m
m D

40 m
m

D
D

35 m
m

35 m
m

ø 14 mm ø 28 mm

M10

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.010.00

06.011.00

06.012.00

DD

D

43 m
m

43 mm

27 m
m

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 - 2500 N) :

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

7. Lengte uitgeschoven(totaallengte):
  (min. 2 x slag  + 107 mm + maat D  van de aansluitdelen +   
 maat aanvullende opties)

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

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

10. Aanvullende opties: Oliekamer (4) (totaallengte + 15 mm) 
  Beschermpijp (9) (totaallengte + 5 mm)
  Biologische olie (8)

Bijzonderheden:   

RVS-drukgasveren uit RVS 304 of 316L
Diameterserie DV 14-28 en DV4 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 dubbel zo hoge druk-
krachten mogelijk t.o.v. de diameterserie DV/DV4 10-23. De slaglengtes gaan tot 
en met 700 mm. 
Ze kunnen naar keuze in RVS 304 (DV) of RVS 316L (DV4) geproduceerd worden.   
Alle RVS-gasveren zijn seriematig met ventiel uitgerust.

BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar. 

Bepaling van uw gasveer diameterserie DV/DV4 14-28

Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties. 

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang           aan de cilinder

Dempingswijzes 
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 AV/AV4     Oog AV/AV4

Gaffel  GV/GV4 Gaffel  GV/GV4

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)Slag 

M10

Type DV of DV4

Hoekgewricht                   Hoekgewricht
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* alleen t/m een 
kracht van 
max. 1200 N)

Glijlager GKV**   Glijlager GKV**
(** alleen in 
RVS 304 leverbaar)

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.
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RVS-gasveren

DD

42 m
m

ø 20 mm ø 40 mm

42 m
m

D

56 m
m D

56 m
m

D
D

45 m
m

45 m
m

M14x1,5

 M14x1.5

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.011.00

06.012.00

DD

D

57 m
m

57 mm

Dempingswijzes
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 (70 - 500 mm):

4. Dempingswijze:

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

5. Kracht (300 - 5000 N):

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

7. Lengte uitgeschoven(totaallengte):
  (min. 2 x slag  + 138 mm + maat D  van de aansluitdelen +   
 maat aanvullende opties)

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

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

10. Aanvullende opties:   Beschermpijp (9) (+ 5 mm)
    Biologische olie (8)
 
Bijzonderheden:   

RVS-drukgasveren uit RVS 304 of 316L
Diameterserie DV 20-40 en DV4 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, die in RVS-uitvoering geleverd kan worden.

Ze kunnen naar keuze in RVS 304 (DV) of RVS 316L (DV4) geproduceerd worden.   
Alle RVS-gasveren zijn seriematig met ventiel uitgerust.

BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar. 

Bepaling van uw gasveer diameterserie DV/DV4 20-40

Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang           aan de cilinder

Zie ook 
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Oog AV/AV4     Oog AV/AV4 Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)Slag 

Type DV of DV4

Gaffel  GV /GV4    Gaffel  GV/GV4

Hoekgewricht                   Hoekgewricht
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* alleen t/m een 
kracht van 
max. 2100 N)

Glijlager GKV**   Glijlager GKV**
(** alleen in 
RVS 304 leverbaar)

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.
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RVS-gasveren

D

32 m
m

D
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m

ø Z

øB

22 m
m

ø 10 mm ø 23/28 mm

 M8

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.010.00

06.011.00

06.012.00

DD

36 mm

19 m
mDD

1. Diameter van de zuigerstang: 10 mm

2. Diameter van de cilinder (23 of 28 mm): 

3. Slag  (20 - 500 mm):

4. Dempingswijze:

 (U kunt kiezen tussen:  dempingswijze 0, 3)

5. Kracht (150 - 1200 N):

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

7. Lengte uitgeschoven(totaallengte):
  (min. 2 x slag  + 90 mm + maat D van de aansluitdelen +   
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (draad M10x1):           GZ

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

10. Aanvullende opties:  Oliekamer (4) (totaallengte + 15 mm) 
   Beschermpijp (9) (totaallengte + 5 mm)
   Biologische olie (8)

Bijzonderheden:    

Blokkeerbare RVS-drukgasveren uit RVS 304 of 316L 
Diameterserie FBV/FBV4 10-23 en FBV/FBV4 10-28

Alle blokkeerbare gasveren zijn ook in RVS leverbaar. Aanvullende informatie over de 
verend blokkeerbare gasveren kunt u verder naar voren vinden bij de normaal blokkeer-
bare gasveren. Ze kunnen naar keuze in RVS 304 (DV) of RVS 316L (DV4) geproduceerd 
worden. Alle RVS-gasveren zijn seriematig met ventiel uitgerust.
Ontgrendelmechanismen in RVS 304 zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Indien 
benodigd informeer a.u.b. naar beschikbaarheid.
BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar. 

Bepaling van uw verend blokkeerbare gasveer FBV/FBV4
Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties. 

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang           aan de cilinder

Dempingswijzes
0 = zonder demping
3 = bij in- en uitschuivende zuigerstang

Zie ook 
pagina‘s

 Oog AV

  Gaffel  GV/GV4

Draad GZ                              draad GZ
M10x1

Lengte uitgeschoven

(bij GZ-GZ)
Slag 

Type FBV of FBV4

Len
gte o

ntg
ren

delst
ift 5

 

mm afsta
nd 1- 4 mm

Glijlager GKV**

                   Hoekgewricht
 WGV/WGV4*(*max. 800 N)

(** alleen in RVS 
304 leverbaar

 Oog AV4

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.
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RVS-gasveren

ø 10 mm ø 23/28 mm
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06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.011.00

06.012.00

D

32 m
m

D
30 m

m

ø Z

øB

22 m
m

 M8

DD

36 mm

19 m
mDD

1. Diameter van de zuigerstang: 10 mm

2. Diameter van de cilinder (23 of 28 mm): 

3. Slag  (20 - 500 mm):

4. Dempingswijze:

 (U kunt kiezen tussen:  dempingswijze 0, 3)

5. Kracht (150 - 1200 N):

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

7. Lengte uitgeschoven(totaallengte):
  (min. 2,5 x slag  + 90 mm + maat D  van de aansluitdelen +   
 maat aanvullende opties)

8. Aansluiting aan de zuigerstang (draad M10x1):          GZ

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

10. Aanvullende opties:   Beschermpijp (9) (+ 5 mm)
    Biologische olie (8)

Bijzonderheden:  

Blokkeerbare RVS-drukgasveren uit RVS 304 of 316L 
Diameterserie StBV/StBV4 10-23 en StBV/StBV4 10-28

Alle blokkeerbare gasveren zijn ook in RVS leverbaar. Aanvullende informatie over 
de verend blokkeerbare gasveren kunt u eerder in dit register vinden bij de normaal 
blokkeerbare gasveren. Ze kunnen naar keuze in RVS 304 (DV) of RVS 316L (DV4) 
geproduceerd worden. Alle RVS-gasveren zijn seriematig met ventiel uitgerust.
Ontgrendelmechanismen in RVS 304 zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Informeert 
u a.u.b. bij behoefte bij ons.   
BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar. 

Bepaling van uw star blokkeerbare gasveer StBV/StBV4
Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties.

Gasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang            aan de cilinder

Dempingswijzes 
0 = zonder demping
3 = bij in- en uitschuivende zuigerstang

Zie ook 
pagina‘s

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag 

Type StBV of StBV4
 Oog AV4

 Oog AV

  Gaffel  GV/GV4

Draad GZ                              draad GZ
M10x1

Glijlager GKV**

                   Hoekgewricht
 WGV/WGV4*(*max. 800 N)

Len
gte o

ntg
ren

delst
ift 5

mm                  

  ontg
ren

delw
eg 1- 4 mm

(** alleen in RVS  
304 leverbaar)

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.
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RVS-gasveren
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m
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m

D
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m

D
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m
D
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m
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17mm
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06.061.00

06.061.00

06.010.00

06.011.00

06.012.00

DD

D

27 m
m

27 m
m

1. Diameter van de zuigerstang: 6 mm

2. Diameter van de cilinder: 19 mm

3. Slag  (30 - 300 mm):

4. Dempingswijze:            0

5. Kracht (30 - 330 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 afkortingen):

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

10. Aanvullende opties: Oliekamer (4)
  Beschermpijp (9) (totaallengte + 2 mm)
  Biologische olie (8)

RVS-trekgasveren uit RVS 304 of RVS 316L          
Diameterserie ZV 6-19 en ZV4 6-19, kracht 30 N -  330 N

Net als de drukgasveren, kunnen ook de trekgasveren in RVS worden geproduceerd. 
Ze kunnen naar keuze in RVS 304 (DV) of RVS 316L (DV4) geproduceerd worden. 

Alle trekRVS gasveren worden seriematig met ventiel aan de zuigerstang geleverd.

BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar.

Bepaling van uw trekgasveer diameterserie ZV/ZV4 6-19

Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties.

Trekgasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang            aan de cilinder

Dempingswijzes 
0 =  zonder demping

Zie ook 
pagina‘s

Draad GZ                             Draad GZ

Oog AV/AV4      Oog AV/AV4

Gaffel  GV/GV4     Gaffel  GV/GV4

Bijzonderheden:

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag 

Type ZV of ZV4

Hoekgewricht                   Hoekgewricht
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* tot een maximale 
kracht van 300N)

Glijlager GKV**   Glijlager GKV**
(** alleen in RVS 
304 leverbaar)

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.
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RVS-gasveren
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20mm
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06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00
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D
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m

36 m
m

1. Diameter van de zuigerstang: 10 mm

2. Diameter van de cilinder: 28 mm

3. Slag  (20 - 600 mm):

4. Dempingswijze:            0

5. Kracht (150 - 1200 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 afkortingen): 
 
9. Aansluiting aan de cilinder (zie links voor afkortingen):

10. Aanvullende opties:  Oliekamer (4) (totaallengte + 20 mm)
   Beschermpijp (9) (totaallengte + 2 mm)
   Biologische olie (8)

   

Lengte uitgeschoven

(bij GZ-GZ)
Slag 

RVS-trekgasveren uit RVS 304 of RVS 316L 
Diameterserie ZV 10-28 en ZV4 10-28, kracht 150 N - 1200 N

De meest toegepaste RVS-trekgasveren hebben een zuigerstang met een diameter van 
10 mm en een cilinder van 28 mm. Ze kunnen naar keuze in RVS 304 (DV) of RVS 
316L (DV4) geproduceerd worden. 
Alle trekRVS gasveren worden seriematig met ventiel aan de zuigerstang geleverd.

BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar. 

Bepaling van uw trekgasveer diameterserie ZV/ZV4 10-28

Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties.

Trekgasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang            aan de cilinder

Dempingswijzes
0 = zonder demping

Draad GZ                             Draad GZ

Oog AV/AV4      Oog AV/AV4

Gaffel  GV/GV4     Gaffel  GV/GV4

Hoekgewricht                   Hoekgewricht
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* alleen t/m een 
kracht van 
max. 800 N)

Zie ook 
pagina‘s

Bijzonderheden

Type ZV of ZV4

Glijlager GKV**   Glijlager GKV**
(** alleen in 
RVS 304 leverbaar)

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.



Pagina 06.15.057
©  DICTATOR PRODUCTIE B.V. • Energieweg 11 • 8304 AJ Emmeloord • Nederland
Tel. +31(0)527-613456   • Fax (0)527-698420  • E-mail info@dictator.nl  • 1703

RVS-gasveren
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m
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Bepaling van uw trekgasveer diameterserie ZV/ZV4 10-40

Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties.

1. Diameter van de zuigerstang: 10 mm

2. Diameter van de cilinder: 40 mm

3. Slag  (40 - 490 mm):

4. Dempingswijze:            0

5. Kracht (200 - 2000 N):

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

7. Lengte uitgeschoven(totaallengte):
  (min. 2 x slag  + 150 mm + maat D  van de aansluitdelen +   
 maat aanvullende opties)

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

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

10. Aanvullende opties:  Oliekamer (4)
   Beschermpijp (9) (totaallengte + 2 mm)
   Biologische olie (8)

RVS-trekgasveren uit RVS 304 of 316L
Diameterserie ZV 10-40 en ZV4 10-40, kracht 200 N - 2000 N

De trekgasveren met een diameter van de zuigerstang van 10 mm en van de cilinder 
van 40 mm zijn met krachten van 200 N - 2000 N leverbaar. Deze kunnen naar keuze 
in RVS 304 (DV) of RVS 316L (DV4) geproduceerd worden. Alle trekgasveren uit RVS 
worden seriematig met ventiel aan de zuigerstang geleverd.
Bij de trekgasveren uit de diameterserie ZV/ZV4 10-40 zit op de zuigerstang een draad-
adapter. Zowel aan de zuigerstang als ook aan de cilinder worden daarom altijd de 
aansluitingen van de diameterserie 20-40 gebruikt. 
BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie door 
onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar. 

Trekgasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang            aan de cilinder

Dempingswijzes
0 = zonder demping

Draad GZ                             Draad GZ

Oog AV/AV4   Oog AV/AV4

Gaffel  GV/GV4     Gaffel  GV/GV4

Bijzonderheden:

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag 

Zie ook 
pagina‘s

Type ZV of ZV4

Hoekgewricht                   Hoekgewricht
WGV/WGV4 WGV/WGV4

Glijlager GKV**   Glijlager GKV**
(** alleen in RVS 
304 leverbaar)

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.
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RVS-gasveren

D

ø 28 mm
ø 40 mm

10

06.082.00

06.082.00

06.082.00

06.005.00
06.083.00

06.083.00

06.084.00

06.084.00

06.061.00

06.061.00

06.011.00

06.012.00

DD DD

D

56 m
m

56 m
m

45 m
m

45 m
m D

D

57 m
m

57 m
m

D

42 m
m

42 m
m

M14x1,5

M14x1,5

1. Diameter van de zuigerstang: 28 mm

2. Diameter van de cilinder: 40 mm

3. Slag (50 - 600 mm):

4. Dempingswijze:           0

5. Kracht (500 - 5000 N):

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

7. Lengte uitgeschoven(totaallengte):
  (min. 2,5 x slag  + 125 mm + maat D  van de aansluitdelen +  
  maat aanvullende opties)

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

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

10. Aanvullende opties:   Beschermpijp (9) (+ 5 mm)
    Biologische olie (8)

RVS-trekgasveren uit RVS 304 of 316L
Diameterserie ZV 28-40 en ZV4 28-40, kracht 500 N - 5000 N

De hoogstmogelijke trekkrachten kunnen worden bereikt met de diameterserie ZV 28-40 
resp. ZV4 28-40 met een zuigerstang ø 28 mm en een cilinder ø 40 mm. De trekgas-
veren uit de diameterserie ZV/ZV4 28-40 zijn aan beide zijdes voorzien van draad 
M14x1,5. Zowel aan de zuigerstang als ook aan de cilinder worden daarom altijd de 
aansluitingen van de diameterserie 20-40 gebruikt.
Alle trekRVS gasveren worden seriematig met ventiel aan de zuigerstang geleverd. 
BELANGRIJKE INFO: kiest u zowel de maximale druk als ook de maximale slaglengte, 
laat dan a.u.b. altijd de geschiktheid van deze gasveer voor uw toepassingssituatie 
door onze technische adviseurs controleren op mogelijk knikgevaar.

Bepaling van uw trekgasveer diameterserie ZV/ZV4 28-40

Met behulp van volgende tabel kunt u heel eenvoudig uw gasveren bepalen, als de 
door u benodigde slag en aansluitdelen bekend zijn. 

Als u de gasveer niet met alleen draad aan beide zijdes nodig heeft, maar bijv. een 
oog aan de zuigerstang of aan beide zijdes, tel dan de in de tekeningen genoemde 
maat D bij de totaallengte op. Hetzelfde geldt daarbij voor de aanvullende opties.

Dempingswijzes
0 = zonder demping

Bijzonderheden:

Lengte uitgeschoven 

(bij GZ-GZ)
Slag 

Zie ook 
pagina‘sType ZV of ZV4

Trekgasveer-aansluitingen 
 
aan zuigerstang            aan de cilinder

Draad GZ                             Draad GZ

Oog AV/AV4   Oog AV/AV4

Gaffel  GV/GV4     Gaffel  GV/GV4

Hoekgewricht                   Hoekgewricht
WGV/WGV4* WGV/WGV4*
(* alleen t/m een 
kracht van 
max. 2100 N)

Glijlager GKV**   Glijlager GKV**
(** alleen in RVS 
304 leverbaar)

Exacte maattekeningen van de hierboven 
afgebeelde aansluitingen vindt u vanaf 
pagina  06.061.00.


