
S-Lock® Mânere și lame
Actualizați la Uncompromised Exposure 
cu tehnologia S-Lock®

Mânerele și lamele retractorului cu tehnologie S-Lock® permit 

poziționarea precisă a retractorului fără mișcări sau rotații 

nedorite pentru a asigura retragerea stabilă în orice plan. 

Funcția de blocare a pivotării este simplă și ușor de utilizat, cu 

timp redus de repoziționare a lamelor.

OBSERVAȚIE:
Lamele pot fi atașate la mânerele retractorului înainte 
sau după fixarea mânerelor retractorului pe cadru.

Atașarea lamei S-Lock®

Prindeți lama pe mâner apăsând 

pistonul din aur (A) și introducând 

niplul lamei (B).

Poziția Pivot

Eliberați butonul cu mâner de pe 

mecanismul de reglare a niplului canelurii 

„pivot” și rotiți-l în poziția dorită.

Poziția Blocat

Blocați lama S-Lock în poziție pe 

mecanismul de reglare a niplului 

canelurii „pivot” prin apăsarea din nou 

a butonului și apăsarea verticală în jos 

deasupra mânerului pentru a cupla 

crestăturile.

Comutați cu ușurință între pozițiile „Pivot” și „Blocat” prin simpla apăsare a unui buton,  

fără nicio pierdere a retragerii. 
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OBSERVAȚIE:
Spre deosebire de 
lamele „SL”, lamele 
„SO” nu conțin 
crestături.

Lame S-Lock®: Realizarea distincției între „SL” și „SO”
Care este diferența dintre lamele „SL” și lamele „SO”?

Lamele „SO” Thompson (sau „Doar pivot”) au fost concepute pentru a funcționa cu mânerele Thompson S-Lock, într-un efort de a 

standardiza tăvile noastre, astfel încât toate lamele să fie compatibile cu toate mânerele. O lamă „SL” sau „SO” necesită utilizarea unui 

mâner S-Lock. Deși lamele „SO” nu se vor bloca în poziție ca lamele noastre „SL”, ele sunt încă utilizate cu mânerele S-Lock pentru a 

funcționa în același mod ca lamele noastre interschimbabile.

Imaginile de mai jos ilustrează modul în care se amplasează lamele S-Lock în pozițiile lor corespunzătoare pe dispozotivul Cam 

și pe mânerele cu înclinare Micro-Adjustable S-Lock. Mânerul cu înclinare Cam II are un profil ușor inferior, în timp ce mânerul cu 

înclinare Micro-Adjustable II este mai robust.
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Lama „SL” în poziția „PIVOT”
Niplul se află chiar sub mâner

Lama „SL” în poziția „PIVOT”
Niplul se află mult sub mâner

Lama „SL” în poziția „BLOCAT”
Niplul se află mult deasupra mânerului

Lama „SL” în poziția „BLOCAT” 
Niplul se află chiar deasupra mânerului

Lama „SO” (doar pivot)
Niplul se află deasupra mânerului

Lama „SO” (doar pivot)
Niplul se află chiar dedesubt, aproape la 
nivelul mânerului

Mânere cu înclinare Cam II:

Mânerele cu înclinare Micro-Adjustable II:


