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O AVENTOS HK-XS convence pelo conforto usual de movimento 
AVENTOS. A combinação com as dobradiças CLIP top BLUMOTION 
torna o fechamento leve e silencioso. A parada contínua permite que a 
frente permaneça firme em qualquer posição desejada

Graças à pouca profundidade de 
instalação, o espaço sobre a coifa, 
por exemplo, pode ser aprovei-
tado de forma otimizada com o 
AVENTOS HK-XS

Frentes amplas de portas de 
elevação
Se o acumulador de forças for 
empregado bilateralmente, frentes 
maiores e mais amplas também 
poderão ser realizadas

A montagem do acumulador de 
forças é realizada através do meca-
nismo CLIP sem a necessidade de 
ferramentas

O ajuste contínuo é feito pela parte 
dianteira com parafuso de ajuste

Basta um leve toque na frente e, gra-
ças ao TIP-ON, a porta de elevação 
já se abre de forma que possa ser 
confortavelmente movimentada para 
cima

Por seu formato fino de construção, o 
AVENTOS HK-XS oferece um grande espaço 
para composições em armários altos e su-
periores pequenos. Com isto, gabinetes com 
profundidade livre menor também podem ser 
confortavelmente equipados.

Especialmente para armários altos e superio-
res pequenos
Também para gabinetes com pouca profundi-
dade livre
Acumulador de forças simétrico; aplicação 
unilateral ou bilateral
Fecha leve e silenciosamente graças ao 

Fácil de abrir
Permanece em qualquer posição de abertura
Bom acesso ao interior do gabinete
Programa pequeno, grande variedade de 
aplicações
Montagem e ajuste fáceis
Longa durabilidade
Opcional: TIP-ON para AVENTOS
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O elemento núcleo do acumulador 
de forças é um sólido grupo de mo-
las. O resultado: longa durabilidade
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Frentes em madeira, molduras largas e estreitas em alumínio  
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TIP-ON 956. – Versão curta com ímã
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Calços adaptadores 69
Parafusos 70
Broca de centrar 70
Amortecedor 70
Chave de fendas 71

Bit fenda cruzada 71

Short-URL

 

Artigos somente sob consulta
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Imagem simbólica

Imagem simbólica

Imagem simbólica
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 Fator de rendimento LF
Altura de gabinete KH (mm) x peso frontal, incl. peso 
em dobro do puxador (kg)

Nas áreas da borda do acumulador de forças avulso, 
recomendamos um teste de recobrimento.

Standard

1
Fator de rendimento LF ¹
200–1000 105°   20K1101   
500–1500 105°   20K1301   
800–1800 105°   20K1501   

Nota
No emprego bilateral, o fator de rendimento LF duplica
¹ Em dobradiças com ângulo de abertura menor, este é limitado pela dobradiça

1
Fator de rendimento LF ¹
180–800 105°   20K1101T  
500–1200 105°   20K1301T  
800–1600 105°   20K1501T  

Nota
No emprego bilateral, o fator de rendimento LF duplica
¹ Em dobradiças com ângulo de abertura menor, este é limitado pela dobradiça

2
 

Aparafusamento   20K5101   
EXPANDO   20K51E1   

4
Versão  
Frentes em madeira e mol-
duras largas em alumínio

Aparafusamento ²   20K4101   

Frentes em madeira EXPANDO   20K41E1   
Molduras estreitas em alumínio Aparafusamento   20K4101A  

² Utilizar 2 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) para frentes em madeira
² Para molduras largas em alumínio, utilizar 2 parafusos de folha metálica-cabeça embutida (660.0950)

6

Versão  

Versão standard Até 600  956.1004   

6a 1 x TIP-ON
1 x Plaqueta para aparafusar
1 x Plaqueta para colagem

– 1 x Parafuso autoatarraxante 609.1500

10

 
INSERTA Com mola   71B3590   
Aparafusamento Com mola ²   71B3550   

3 dobradiças a partir de largura de gabinete KB de 900 mm ou a partir de fator de rendimento LF 1800
4 dobradiças com largura de gabinete KB de 1200 mm ou a partir de fator de rendimento LF 2700
Alternativa
Dobradiças CLIP top BLUMOTION: 107°, para portas perfiladas, para molduras em alumínio 
95° ou dobradiças CLIP top: 107°, para portas perfiladas, para molduras em alumínio 95° em 
combinação com BLUMOTION 973A – para encaixar ou dobradiças CLIP: 100°

10

 
INSERTA Sem mola   70T3590.TL
Aparafusamento Sem mola ²   70T3550.TL

3 dobradiças a partir de largura de gabinete KB de 900 mm ou a partir de fator de rendimento LF 1800
4 dobradiças com largura de gabinete KB de 1200 mm ou a partir de fator de rendimento LF 2700
Alternativa
Dobradiças CLIP top: 107°, para portas perfiladas, para molduras em alumínio 95° ou CLIP 
100° (dobradiça sem mola)

Solução ideal para alturas baixas de gabinetes 
no armário superior, no armário vertical e sobre o 
refrigerador
Altura do gabinete KH 240–600 mm
Profundidade livre do gabinete LT mín. 125 mm
Com uma posição de furação especial, é possível 
uma profundidade livre do gabinete LT de 100 mm
Fecha leve e silenciosamente, graças à combinação 
com as dobradiças CLIP top BLUMOTION
TIP-ON para portas de elevação sem puxadores 
com dobradiças CLIP top sem molas
Pequena força de atuação
Conforto harmonioso do movimento com parada 
contínua
Ajuste simples e contínuo do acumulador de forças

11

 
Aparafusamento 0 ²  175H3100   
EXPANDO 0  177H3100E  

Calços standard, distância dependente da folga superior
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–
 

86° TGR   70T3553   
Para dobradiça CLIP top BLUMOTION 110° | CLIP top 110°

7
Versão  
Calço adaptador reto – 
Versão standard

SW | TS | R7036 | NI-L  956.1201   

Calço adaptador cruz – 
Versão longa

R7036  956A1501   

R7036 RAL 7036 cinza-platina
R7037 RAL 7037 cinza
NI-L Níquel-laqueado
  

HGR Cinza-claro
SW Branco-seda
TGR Cinza-escuro
TS Preto-terra

Sinopse – AVENTOS HK-XS 63
Calços 156
Planificação 66
Acessórios – Gerais 70
Sinopse – Ajudas de montagem 561
Valores referenciais para pesos frontais 668
Outras informações técnicas 662

Short-URL
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H = 137 + D + K + SOB
D Distância dos calços
K Curvatura do braço da dobradiça

Braço baixo da dobradiça – 0 mm
Braço alto da dobradiça – 9.5 mm
Braço extra-alto da dobradiça – 18 mm

SOB Espessura do fundo superior
() Profundidade livre do gabinete 100 mm

LH Altura livre do gabinete
* Mín. 200 mm com dispositivo de suspensão aparente
() Profundidade livre do gabinete 100 mm
 

Espessura frontal FD (mm) 16 19 22 24
X (mm) 45 34 23 15
Y = (FH – X) x 0.3
FH Altura frontal
 

Utilizar 2 parafusos autoatarraxantes (609.1x00) para frentes em madeira
Para molduras largas em alumínio, utilizar 2 parafusos de folha 
metálica-cabeça embutida (660.0950)
FAo Recobrimento frontal superior
SFA Recobrimento frontal na lateral
D Distância dos calços
K Curvatura do braço da dobradiça

Braço baixo da dobradiça – 0 mm
Braço alto da dobradiça – 9.5 mm
Braço extra-alto da dobradiça – 18 mm

() Profundidade livre do gabinete 100 mm

FAo Recobrimento frontal superior
SFA Recobrimento frontal na lateral
D Distância dos calços
K Curvatura do braço da dobradiça

Braço baixo da dobradiça – 0 mm
Braço alto da dobradiça – 9.5 mm
Braço extra-alto da dobradiça – 18 mm

() Profundidade livre do gabinete 100 mm
 

Na largura de moldura de 19 mm, é possível um recobrimento 
frontal lateral SFA de 11–18 mm
* Em caso de alteração da espessura do material, adap-

tar as medidas de trabalho
 

Espessura frontal FD (mm) 16 19 22 24
X (mm) 45 34 23 15

MFo Folga mínima superior, dependendo da dobradiça 
empregada

MFu Folga mínima inferior 1.5 mm
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Reentrância da porta com ângulo de abertura total

 

F Folga
FA Recobrimento frontal
TB Distância de fixação do caneco

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7
MD Distância dos calços (mm)

 

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.5 4.3

4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 3.1 3.8

5 0.5 0.8 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.9 3.4

6 0.5 0.8 0.9 1.2 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.2

7 0.5 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0

+0.2 +0.4 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5
Recomendamos um teste de recobrimento

 

Sinopse – AVENTOS HK-XS 63
Sinopse – Ajudas de montagem 561
Outras informações técnicas 662

Short-URL
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SW | TS | R7036 Matéria plástica  956.1004   

1 x TIP-ON 956. – Versão curta com ímã
1 x Plaqueta para aparafusar
1 x Plaqueta para colagem

Não indicado para superfícies com pintura eletrostáti-
ca a pó, enceradas ou lubrificadas

SW Branco-seda
TS Preto-terra
R7036 RAL 7036 cinza-platina

 

() Plaqueta para aparafusar

FA
u

FAu Recobrimento frontal inferior
* Montagem deslocada em 3 mm

FAu Recobrimento frontal inferior
 

Sinopse – AVENTOS HK-XS 63
Acessórios – Calços adaptadores retos 69
Acessórios – Calços adaptadores cruz 69

Short-URL

Gabarito de furações para BLUMOTION | TIP-ON 632
Gabarito de posicionamento de plaquetas 652

MINIPRESS top 580

Para portas de elevação 
até uma altura de 600 mm 
inclusive
Para o emprego com do-
bradiças Blum sem mola
Para perfuração ou em 
combinação com calços 
adaptadores
Curso de ejeção de aprox. 
17 mm
Regulagem +4/–1 mm

MINIPRESS top para EASYSTICK 576
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SW | TS | R7036 | 
NI-L

Matéria 
plástica

 956.1201   

SW Branco-seda
TS Preto-terra
R7036 RAL 7036 cinza-platina
NI-L Níquel-laqueado

 

FAu

8

FAu Recobrimento frontal inferior
* Montagem deslocada em 3 mm

 

R7036 Matéria plástica  956A1501   
R7036 RAL 7036 cinza-platina

 

FAu

8

FAu Recobrimento frontal inferior
* Montagem deslocada em 3 mm

Sinopse – AVENTOS HK-XS 63

Short-URL

Ângulo de encosto 630
Gabarito de furações para calços 631
Gabarito de posicionamento de plaquetas 652

MINIPRESS top 580
MINIPRESS P 592

MINIPRESS M 596

Montagem com parafusos 
autoatarraxantes Ø 3.5 ou 
Ø 4 mm
Montagem alternativa 
com parafusos EURO
TIP-ON deve ser solicita-
do adicionalmente

Montagem com parafusos 
autoatarraxantes Ø 3.5 ou 
Ø 4 mm
Montagem alternativa 
com parafusos EURO
TIP-ON deve ser solicita-
do adicionalmente

MINIPRESS top para EASYSTICK 576
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