
Menghine tradiționale cu bară pentru prelucrarea 

lemnului în formă de T și I 

 

 

Menghine cu bară în T seria 136 

Aceste menghine rezistă la răsucire şi la deformare la presiuni de strângere de până 

la 1,9 tone.  Atât capul, cât şi elementul de glisare sunt garantate ca fiind 

incasabile. 

 
Cod 

articol 

Denumire Denumire tehnică 

T1365 Menghină cu bară în T, 1.070mm IR REC T-BAR CLAMP 42″1050MM 

T1366 Menghină cu bară în T, 1.200mm IR REC T-BAR CLAMP 48″/1200MM 

T1367 Menghină cu bară în T, 1.350mm IR REC T-BAR CLAMP 54″/1350MM 

T1369 Menghină cu bară în T, 1.680mm IR REC T-BAR CLAMP 66″/1650MM 

T13611 Menghină cu bară în T, 1980 mm IR REC T-BAR CLAMP 78″/1950MM 

  

Menghine cu bara în I seria 135 

Acestea sunt menghine pentru regim de lucru cu sarcină mare, cu o secţiune a barei 

de 32 mm x 6 mm (1-1/4” x 1/4”). 

Elementul de glisare şi capul sunt garantate ca fi ind incasabile, iar elementul de 

glisare este asigurat cu un bulon de oţel care trece prin unul dintre orifi ciile de 

amplasare de pe bara de oţel. 

http://www.ofertescule.ro/menghine-traditionale-cu-bara-pentru-prelucrarea-lemnului-forma-de-t-si/tbarclamps-136-2/


Şurubul principal din oţel aplică presiune rapid şi lin printr-un fi let rulat cu acţiune 

rapidă, rezistent la uzură. 

Elementele de glisare şi capetele au baza plată, astfel încât menghina poate sta fără 

suport. 

 
Cod 

articol 

Denumire Denumire tehnică 

T1354 Clemă de îmbinare, 915mm IR REC SASH CLAMP 36″/900MM 

T1355 Menghină cu bară în I, 1.070mm IR REC SASH CLAMP 42″/1050MM 

T1356 Menghină cu bară în I, 1.220mm IR REC SASH CLAMP 48″/1200MM 

T1359 Menghină cu bară în I, 1680 mm IR REC SASH CLAMP 66″/1650MM 

  

Menghina cu capuri mobile 

Alternativa ieftină faţă de menghinele cu bară de dimensiune normală. Elementul 

de glisare şi capul din fontă cenuşie cu un şurub principal din oţel pot fi fixate pe o 

placă din lemn cu grosimea de 1”/25 mm şi lăţimea de 1-1/2”/38 mm, de orice 

lungime. 

 
 

http://www.ofertescule.ro/menghine-traditionale-cu-bara-pentru-prelucrarea-lemnului-forma-de-t-si/imacon-color-scanner/
http://www.ofertescule.ro/menghine-traditionale-cu-bara-pentru-prelucrarea-lemnului-forma-de-t-si/clamp-head-tm130-2/

