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1. Algemene kenmerken
• Het systeem SALTO 4038 is geschikt voor ramen met een schuine bovenzijde.

• De SALTO 4038 is ontwikkeld op basis van het standaard systeem 
SALTO 4008. Het werkingsprincipe blijft hetzelfde, doch de vol-
gende onderdelen zijn verschillend:
 - regelbare hoekoverbrenging
 - geplooide schaar
 - veiligheid, geplaatst ter hoogte van de handgreep

• Extra snelle montage door:
 - voorgemonteerde onderdelen en schroeven.
 - gemakkelijk te bereiken bevestigings- en regelschroeven.

• De handgreep wordt steeds geplaatst aan de zijde die grenst 
aan de stompe bovenhoek.

• Een verticale middensluiting is bij de SALTO 4038 niet mogelijk.

• Voor een goede stabiliteit en werking van het raam hebben we 3 schaartypes:
 - Schaar A voor vleugelbreedte (Ls): 432-610 mm
 - Schaar B voor vleugelbreedte (Ls): 610-1300 mm
 - Schaar C voor vleugelbreedte (Ls): 1300-1650 mm

• De drie scharen hebben een ingebouwde regelbare rem om het raam open te houden in kipstand. De B en 
C schaar zijn voorzien van een voorsluiting om vanuit kipstand gemakkelijk en probleemloos te sluiten.

• Onderscharnier horizontaal en verticaal regelbaar na plaatsing.

• Alle onderdelen zijn vervaardigd uit roestvrije materialen.

• Toepassingsbereik:
 - vleugelbreedte (Ls): 432-1650 mm
 - vleugelhoogte (Fh1): min. 640 mm (dan A = Fh1/2)
 - vleugelhoogte (Fh1): min. 560 mm (dan A = 240 mm)
 - vleugelhoogte (Fh2): max. 1550 mm
 - vleugelgewicht:  max. 90 kg (130 kg mits plaatsing  
  versterkingsset bovenscharnier)

 - verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1,5
 - hoogte handgreep A = min. Fh/3
 - max. afschuining: 30°

• Afwijkende maten op aanvraag !

• Éénzelfde garnituur bruikbaar voor profielen met een kadergroefbreedte van 10 tot 14 mm. 
Zie onderstaande tabel.

Draaistand
(reinigen)

180°

0°
Gesloten stand

Kipstand (ventileren)

90°

B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
13,8 4,2 18 1,5
12,5 3,9 16,8 1,5
12,1 2,9 15,3 1,5
10 4,2 14,8 1,5
14,1 4,2 18,5 2,5
13,5 3,5 17,5 2,5
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2. Draai-kip basisset nr. 4038A, B of C
Vleugelbreedte Ls = 432-1225 mm
Vleugelhoogte Fh1 = min. 640 mm (A=Fh1/2)
  Fh1 = min. 560 mm (A=240 mm)
  Fh2 = max. 1550 mm

4038-120

35140-760

1 1907-231 meeneemtap
1 1907-240 veiligheid
1 1907-250 ontsluitstuk
1 1907-357S hoekoverbrenging
1 4000-278 schroef
1 4000-303 oploopblokje
1 4000-321 grendel
1 4000-344 sluitnok
1 4008-181 sluitstuk
1 4008-182 oploopblokje
1 4008-184 sluitstuk
1 4030-280A, B of C schaar
2 30000-690 schroef
1 M5x10 Din965 schroef

+

4038A, B of C
=

Bovenscharnier nr. 4038-120
1 4000-120.5 clips
1 4030-120.2 vleugeldeel
1 30140-750-2 as
1 35140-750-1 kaderdeel
2 M5x6 Din965 k7.5 schroef

+
Onderscharnier nr. 35140-760

1 30000-760-2 scharnieras
1 30140-760-2 lagerstuk
1 30140-760-3 afdekkapje
1 35000-760-1 vleugeldeel
2 35000-760-3 schroef
1 35000-760-4 aantrekstuk
1 35140-760-1 kaderdeel

Ls = 432-610 : 4038A
Ls = 610-1300 : 4038B
Ls = 1300-1650 : 4038C

Plaatje nr. 30000-760-5 
ter ondersteuning regel-
schroef (afzonderlijk te 
bestellen)

of
of

boren
ø6

Wegsnijden dichting

Wegsnijden dichting
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3. Horizontale middensluiting nr. 4008-30N
• Bij ramen met een vleugelbreedte (Ls) van 1225-1650 mm wordt 

een bijkomende middensluiting nr. 4008-30N geplaatst.

SALTO 4038B of C

4. Ramen met Ls = 432-450 mm
• Bij ramen met een vleugelbreedte (Ls) van 432 tot 450 mm 

moet het koppelstuk nr. 4000-281 bijbesteld worden.

• Koppelstuk nr. 4000-280.13 wordt vervangen door nr. 4000-281.

• Koppelstuk nr. 4000-281 wordt afgezaagd en voorzien van 
een gat ø5,2 mm volgens onderstaande tekening.

SALTO 4038

4008-30N
1 4000-334 sluitnok
1 4000-355 hoekoverbrenging
2 4008-184 sluitstuk

4038B of C
+
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5. Speciale toebehoren
5.1. Versterkingsset nr. 35140-790

• Bij ramen met een vleugelgewicht tussen 90 kg 
en 130 kg en bij Fb > 1400 mm is het verplicht 
de bovenscharnier te versterken d.m.v. de ver-
sterkingsset nr. 35140-790.

• De zelftappende schroeven M4x10 moeten 
bevestigd worden in minimum 6 mm mate-
riaaldikte.

• Voor het boren van de gaten is kaliber 
nr. 35000-955 verkrijgbaar.

5.2. Raambegrenzer nr. 35140-901, -902 of -903
• De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.

• De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er 
zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.

• Afhankelijk van de plaatsing van deze raambegrenzer kan het raam in draaistand verder of minder ver 
geopend worden.

• De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4 mm.

• De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het 
raam in elke stand blijft openstaan.

• De afmeting X begrenst  
de openingshoek op ± 90°.

Versterkingsset nr. 35140-790
1 35140-790-1 versterkingsplaat
2 30140-790-2 schroef

Fb = mm Bestelnr. Y X
400-600 35140-901 160 35
600-1300 35140-902 270 45

1300-1700 35140-903 370 80
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6. Handgrepen
6.1. Handgrepen met enkele vork
Handgrepen nr. 4030-219 en nr. 4030-219 CYL

• Handgrepen met afgefreesde vork voor de bediening van de veiligheid ter hoogte van de handgreep.
• De handgreep met cilinder nr. 4030-... CYL kan vergrendeld worden in gesloten stand of kipstand.
• Afwerking: greep in aluminium en basis in zamak, steeds polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-

kleuren).
• Bevestigingsgaten zie pag. A12.13.10.

Handgrepen nr. 4030-217 en nr. 4030-217 CYL

nr. 4030-219 nr. 4030-219 CYL

koers = 34 mm

nr. 4030-217 nr. 4030-217 CYL

koers = 34 mm
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Handgrepen nr. 4030-215 en nr. 4030-215 CYL

• Handgrepen met afgefreesde vork voor de bediening van de veiligheid ter hoogte van de handgreep.
• De handgreep met cilinder nr. 4030-... CYL kan vergrendeld worden in gesloten stand of kipstand.
• Afwerking: greep en basis in aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-

kleuren).

• Bevestigingsgaten zie pag. A12.13.10.

Handgrepen nr. 4030-214 en nr. 4030-214 CYL

nr. 4030-215 nr. 4030-215 CYL

koers = 34 mm

nr. 4030-214 nr. 4030-214 CYL

koers = 34 mm
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Handgreep nr. 4030-219V, -217V, -215V en losse greep nr. 505

• Afwerking:
 - handgreep nr. 4030-219V en -217V in zamak, steeds polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-
kleuren).

 - handgreep nr. 4030-215V en losse greep nr. 505 in aluminium geanodiseerd of polyester poeder gelakt 
(meer dan 450 RAL-kleuren).

• De handgreep kan bediend worden met losse greep nr. 505 of in geval van brand past ook het uiteinde 
van de bijl van de brandweerman in het vierkant gat.

• Bevestigingsgaten zie pag. A12.13.10.
• Deze uitvoering wordt vooral gebruikt in plaatsen waar enkel bevoegden de ramen mogen openen, maar 

in geval van brand kan de handgreep ook bediend worden met het uiteinde van de bijl van de brandweer-
man.

nr. 4030-219V

koers = 34 mm

nr. 4030-217V

koers = 34 mm

nr. 4030-215V

koers = 34 mm

nr. 505
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6.2. Uitfrezingen voor handgrepen

• Enkel de bevestigingsgaten op 
afstand 82 mm zijn mogelijk.

• Een boorkaliber nr. 4000-396 is 
beschikbaar voor het boren van 
de gaten van de handgreep.

7. Bewerkingen

De positie van deze sluitstukken 
is afhankelijk van de hellingshoek
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8. Montagevolgorde
• Stappen nr. 2, 4, 16 en 19 moeten enkel uitgevoerd worden indien de vleugelbreedte Ls groter is dan 1225 mm.

• Voor versterkingsset nr. 35140-790, zie pag. A12.13.06.

Bewegende delen
smeren !!

of

Clips
verwijderen

Koppeling grendel met 
hoekoverbrenging
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9. Besteltabel

Bestelvoorbeeld:
Een draai-kipraam met vleugelbreedte (Ls) 1450 mm en vleugelhoogte (Fh1) 1550 mm waarin glas ge-
plaatst wordt van 20 mm dikte met een gewicht van 50 kg/m².

Opmerking: Voor bepaling van het gewicht zie diagram op de volgende pagina.

Te bestellen hang- en sluitwerk:
 - 1x 4030-217
 - 1x 4038C
 - 1x 4008-30N
 - 1x 35140-790
 - 1x 35140-903

Ls = 432-450 Ls = 450-610 Ls = 610-1225 Ls = 1225-1300 Ls = 1300-1650

Fh1 = 560-1200
4030-217

+ 4038A
+ 4000-281

4030-217
+ 4038A

4030-217
+ 4038B

4030-217
+ 4038B
+ 4008-30N

4030-217
+ 4038C
+ 4008-30N

Fh1 = 1200-1550
4030-217

+ 4038A
+ 4000-281

4030-217
+ 4038A

4030-217
+ 4038B

4030-217
+ 4038B
+ 4008-30N

4030-217
+ 4038C
+ 4008-30N

Voor ramen van 90 kg tot 130 kg: + versterkingsset nr. 35140-790
raamuitzetter 35140-901 35140-901 35140-902 35140-902 35140-903

Verticale middensluiting niet mogelijk !!!
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10. Algemene informatie

• Het schuin draai-kip systeem SALTO 4038 kan gebruikt worden voor ramen met een verhouding Fh/Fb die 
binnen het bereik valt van het diagram onderaan de pagina. De verhouding van de zijden Fb/Fh mag de 
waarde 1,5 niet overschrijden. De krukhoogte mag niet minder zijn dan 1/3 van de vleugelhoogte. Vraag 
advies aan één van onze vertegenwoordigers wanneer de maten van uw ramen afwijken van het diagram.

• In scholen en andere plaatsen waar veiligheid belangrijk is, raden we aan een raambegrenzer 35140-901, 
-902, -903 en een handgreep met cilinder te plaatsen.

• Als alternatief kan een schuin kip-draai systeem SALTO 4138 met afsluitbare handgreep geplaatst worden. 
Dit systeem heeft als voordeel dat met vergrendelde kruk het raam toch kan bediend worden van sluit-
stand naar kipstand voor verluchting. De draaistand kan enkel bereikt worden met een ontgrendelde kruk.

• Het systeem is vervaardigd uit roestvrije materialen. Het hang- en sluitwerk mag niet geplaatst worden in 
ruimtes waar agressieve dampen in de lucht aanwezig zijn.

• Sobinco is niet aansprakelijk voor schade of slecht functioneren van het draai-kip systeem SALTO 4038 
indien niet-Sobinco onderdelen worden gebruikt.

• Alle onderdelen dienen gemonteerd te worden volgens de voorschriften zoals omschreven in voorafgaande 
pagina’s.

• De oppervlaktebehandeling van vleugel en kader dient te gebeuren vóór het monteren van het hang- en 
sluitwerk. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot het slecht functioneren van het hang- en sluitwerk 
en vervalt de garantie.

• Het opspieën van het glas dient correct te gebeuren volgens de normen.

• Het raam en het hang- en sluitwerk moeten net gehouden worden en gesmeerd worden overeenkomstig 
onze onderhoudsinstructies (copij beschikbaar op aanvraag).

Glasdikte 
zonder 

luchtspouw
mm kg/m²
10 25
12 30
14 35
16 40
18 45
20 50
22 55
24 60
26 65
28 70
30 75
32 80
34 85
36 90
38 95
40 100
42 105

V
le
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te
 F

h1

Vleugelbreedte Ls

max. 90 kg max. 130 kg
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Vleugelbreedte Ls




