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1. Algemene kenmerken
• Het kip-draai systeem SALTO 4108 is een extra veilig raamsysteem. Het is weinig waarschijnlijk dat kleine 

kinderen de draaistand vinden vermits de eerste stand bij het draaien van de handgreep de kipstand is.

• Het kip-draai systeem SALTO 4108 is logischer in gebruik. De kip- of ventilatiestand is de normale openingsstand 
waarbij de handgreep 90° gedraaid wordt. De draaistand wordt enkel gebruikt om het raam te wassen.

• Voor een nog grotere beveiliging is een handgreep met cilinder verkrijgbaar, aangepast aan het kip-draai 
systeem SALTO 4108. Met vergrendelde cilinder kan het raam in kipstand gebracht worden om te ventileren. 
Om het raam in draaistand te brengen moet de cilinder ontgrendeld worden. Dit veiligheidsaspect vindt 
zijn toepassing in ziekenhuizen, scholen, enz.

• Volledig klembaar kip-draai systeem SALTO 4108 voor ramen tot 90 kg vleugelgewicht (tot 130 kg mits 
plaatsing van een versterkingsset).

• Extra snelle montage door:
 - voorgemonteerde onderdelen en schroeven.
 - veiligheid ingebouwd in de hoekoverbrenging en zonder demonteren links en rechts bruikbaar.
 - één sluitstuk (nr. 4008-189) voor de sluitnok en de ontkoppeling van de veiligheid.
 - gemakkelijk te bereiken bevestigings- en regelschroeven.

• Eén enkele middensluiting bruikbaar zowel verticaal als horizontaal voor ramen met een vleugelhoogte 
respektievelijk vleugelbreedte groter dan 1200 mm.

• Bijzonder solide en maatvaste bevestiging van de schaar door 
middel van een zelfborende schroef.

• Voor een goede stabiliteit en werking van het raam hebben we 
3 schaartypes:
 - Schaar A voor vleugelbreedte: 400-600 mm
 - Schaar B voor vleugelbreedte: 600-1300 mm
 - Schaar C voor vleugelbreedte: 1300-1700 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: 400-1700 mm.
 - vleugelhoogte: 500-2400 mm.
 - vleugelgewicht: max. 90 kg (130 kg).
 - verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1,5

• Afwijkende maten op aanvraag!

• Het SALTO systeem voldoet aan de volgende normen:
 - Belgische norm STS 52.0 voor de plaatsing van ramen op 
meer dan 50 meter boven de grond.

 - Duitse norm RAL-RG 607/3: Klasse F130-9
 - Poolse norm

• Eénzelfde 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. Basisset nr. 4108A, B of C
Vleugelbreedte
Fb = 445-1200 mm
Vleugelhoogte
Fh = 530-1200 mm

of
of

4008-120

35140-760

Wegsnijden dichting

Wegsnijden dichting

1 4000-232N meenemer
1 4000-278 schroef
1 4100-280A, B of C schaar
1 4000-303 oploopblokje
1 4100-321 grendel
1 4000-357 hoekoverbrenging
1 4108-181 sluitstuk
1 4008-182 oploopblokje
1 4008-184 sluitstuk
1 4008-189 sluitstuk
2 30000-690 schroef

+

4108A, B of C
=

Bovenscharnier nr. 4008-120
1 20000-751-1 vleugeldeel
1 4000-120.5 clips
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

Fb = 400-600 : 4108A
Fb = 600-1300 : 4108B
Fb = 1300-1700 : 4108C

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

Din rechts Din links

Vooraanzicht grendel nr. 4100-321
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3. Middensluitingen nr. 4008-30N en 4008-31
Vleugelhoogte Vleugelhoogte
Fh=1200-1800 mm Fh=1800-2400 mm

Vleugelbreedte Fb = 1200-1700 mm

• De middensluiting nr. 4008-30N is zowel 
bruikbaar voor ramen met een vleugelhoogte 
van 1200-1800 mm als voor ramen met een 
vleugelbreedte van 1200-1700 mm.

• Bij ramen met een vleugelhoogte van 
1800-2400 mm wordt een bijkomende 
middensluiting nr. 4008-31 geplaatst.

4008-31
1 4000-334 sluitnok
1 4000-344 sluitnok
2 4008-184 sluitstuk

4108A, B of C
+ 4008-30N

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

4108A, B of C
+

of
of

OF

of

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

4108B of C
+
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4. Ramen met kleine afmetingen
Vleugelbreedte Fb = 400-445 mm

• Bij ramen met een vleugelbreedte van 400 tot 445 mm moet het koppelstuk nr. 4000-281 bijbesteld 
worden.

• Koppelstuk nr. 4000-280.13 wordt vervangen door koppelstuk nr. 4000-281.
• Koppelstuk nr. 4000-281 wordt afgezaagd en voorzien van een gat ø6 mm volgens onderstaande tekening.

Vleugelhoogte Fh = 500-530 mm
• Bij ramen met een vleugelhoogte van 500 tot 530 mm 

moet de meeneemtap nr. 907-230 bijbesteld worden.
• Bij deze ramen moet één volledige tringel voorzien 

worden tussen de hoekoverbrenging nr. 4000-357 en 
de grendel nr. 4100-321.

• Deze tringel wordt gezaagd en voorzien van de nodige 
gaten volgens tekening hiernaast.

• Op de tringel wordt in het gat ø6.1 mm het tapje 
nr. 907-230 geriveerd, dat dienst doet als meeneemtap 
voor de handgreep.

Vleugelhoogte Fh = 500-625 mm
• Bij ramen met een vleugelhoogte van 500 tot 625 mm moet het sluitstuk nr. 4008-189 afgezaagd 

worden tot tegen het sluitplaatje (zie tekening).
• Voor een rechts raam wordt het sluitstuk afgezaagd volgens figuur 1 en voor een links raam volgens figuur 2.

BINNEN
rechts raam

BINNEN
links raam
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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 
versterkingsset nr. 35140-790.

• De zelftappende schroeven M4x10 moeten bevestigd 
worden in minimum 6 mm materiaaldikte.

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

5.2. Bijkomende schaar nr. 4108-360
• Vanaf 1400 mm vleugelbreedte raden wij aan een bijkomende 

schaar nr. 4108-360 te gebruiken.

• Vooral bij brede en zware ramen zorgt deze bijkomende 
schaar voor meer stabiliteit in kipstand.

• De bijkomende schaar is zowel links als rechts bruikbaar.

5.3. 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
Handgreep nr. 4000-219 en nr. 4100-219 CYL

• De handgrepen zijn ook bruikbaar voor draairamen. Zodoende kunnen kip-draairamen en draairamen 
naast elkaar geplaatst worden en behoudt men hetzelfde uitzicht.

• De vergrendelde handgreep met cilinder heeft een vrijloop van 0° tot 90° zodat het raam steeds in kip- of 
ventilatiestand kan gebracht worden. De draaistand kan enkel bereikt worden met ontgrendelde cilinder. 
Bij bestelling het aantal linkse en rechtse handgrepen opgeven.

• Afwerking: greep in aluminium en basis in zamak, steeds polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-
kleuren).

• Mogelijke bevestigingsgaten zie pag. B12.11.11.

Handgreep nr. 4000-217 en nr. 4100-217 CYL

Handgreep met cilinder

BINNEN
rechts

BINNEN
links

nr. 4100-219 CYLnr. 4000-219

koers = 34 mm

90°-180°
Ontgrendelde
cilinder

0°-90°
Vergrendelde
cilinder

180°

0°

90°

nr. 4100-217 CYLnr. 4000-217

koers = 34 mm

Handgreep met cilinder

BINNEN
rechts

BINNEN
links
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Handgreep nr. 4000-215 en nr. 4100-215 CYL

• De handgrepen zijn ook bruikbaar voor draairamen. Zodoende kunnen 
kip-draairamen en draairamen naast elkaar geplaatst worden en 
behoudt men hetzelfde uitzicht.

• De vergrendelde handgreep met cilinder heeft een vrijloop van 0° 
tot 90° zodat het raam steeds in kip- of ventilatiestand kan gebracht 
worden. De draaistand kan enkel bereikt worden met ontgrendelde 
cilinder. Bij bestelling het aantal linkse en rechtse handgrepen opgeven.

• Afwerking: greep en basis in aluminium geanodiseerd of polyester 
poeder gelakt (meer dan 450 RAL-kleuren).

• Mogelijke bevestigingsgaten zie pag. B12.11.11.

Handgreep nr. 4000-214 en nr. 4100-214 CYL

Handgreep met cilinder

BINNEN
rechts

BINNEN
links

nr. 4000-215 nr. 4100-215 CYL

koers = 34 mm

90°-180°
Ontgrendelde
cilinder

0°-90°
Vergrendelde
cilinder

180°

0°

90°

Handgreep met cilinder

BINNEN
rechts

BINNEN
links

nr. 4000-214 nr. 4100-214 CYL

koers = 34 mm
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Handgreep nr. 4000-219V, -217V, -215V en losse greep nr. 505

• De handgrepen zijn ook bruikbaar voor draairamen. Zodoende kunnen kip-draairamen en draairamen 
naast elkaar geplaatst worden en behoudt men hetzelfde uitzicht.

• Afwerking:
 - handgreep nr. 4000-219V en -217V in zamak, steeds polyester poeder gelakt (meer dan 450 RAL-
kleuren).

 - handgreep nr. 4000-215V 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.

• Mogelijke bevestigingsgaten zie pag. B12.11.11.
• 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 brandweerman.

nr. 4000-219V

koers = 34 mm

nr. 4000-217V

koers = 34 mm

nr. 4000-215V

koers = 34 mm

nr. 505

B12.11.10 SALTO KIP-DRAAIRAMEN

SALTO 4108

B12.11



6.2. ‘S’ uitvoering

6.3. Uitfrezingen voor handgrepen

Standaard uitvoering     ‘S’-uitvoering

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

Standaard uitvoering ‘S’-uitvoering
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7. Positie sluitstukken

8. Inbouwslot nr. 4000-208-1
Algemeen

• Inbouwslot nr. 4000-208-1, te 
gebruiken met een handgreep 
met vierkantstift 7 mm.

• Het slot kan 
eveneens bediend 
worden met de 
Sobinox handgrepen 
uit roestvrij staal uit 
hoofdstuk B11.15.

• Het inbouwslot is 
volledig vervaardigd 
uit niet-roestende 
materialen.

• De montage is enkel 
mogelijk bij ramen 
vanaf vleugelhoogte 
590 mm.

De sluitstukken S,T,U,V,W,X,Y en Z 
worden gebruikt als volgt:
Fb=500-1200 : S=15
Fb=1200-1300 : S=60
  T=Fb/2-9
  U=Fb-464
Fb=1300-1700 : S=60
  T=Fb/2-9
  U=Fb-719
Fh=1200-1800 : V=Fh-A-38
  Y=Fh/2-7
Fh=1800-2400 : V=Fh-A-38
A<2/5Fh W=(Fh-A)/2+107.5
  Y=218
  Z=H/2+108
Fh=1800-2400 : V=Fh-A-38
A>2/5Fh X=A/2+60
  Y=218
  Z=H/2+108

links raam

Tot op diepte A

Schroeven niet meegeleverd.
M5x10 DIN 913 enkel voor 
vastzetting tijdens transport.

Handgreep met 
vierkantstift 7 mm

L = berekende 
lengte bij gebruik 
van meeneemstuk 
4000-232N

UITFREZINGEN
(slechts 1 freesbewerking)
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Tringelafmetingen

OF
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9. Montagevolgorde
• Stappen nr. 2, 4, 17 en 21 moeten enkel uitgevoerd worden indien de vleugelbreedte groter is dan 1200 mm.

• Stappen nr. 3, 6, 15 en 19 moeten enkel uitgevoerd worden indien de vleugelhoogte groter is dan 1200 mm.

• Bij ramen met een vleugelhoogte tussen 1800 en 2400 mm moet samen met stappen 3 en 7 een eindstuk 
nr. 4000-334 ingeschoven worden. Op de kader worden tevens twee sluitstukken bijgeplaatst.

• Voor versterkingsset nr. 35140-790, zie pag. B12.11.07.

Bewegende delen 
smeren !!

of

Clips 
verwijderen

B12.11.14 SALTO KIP-DRAAIRAMEN

SALTO 4108

B12.11



10. Inbouwvoorbeelden
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11. Besteltabel

Bestelvoorbeeld:
Een kip-draairaam met vleugelbreedte (Fb) 1450 mm en vleugelhoogte (Fh) 1600 mm waarin glas 
geplaatst wordt van 16 mm dikte met een gewicht van 40 kg/m².
Opmerking: voor bepaling van het gewicht zie volgende pagina.
Te bestellen hang- en sluitwerk:
 - 1x 4000-217
 - 1x 4108C
 - 2x 4008-30N
 - 1x 35140-790
 - 1x 4008-360
 - 1x 35140-903

Fb=400-445 Fb=445-600 Fb=600-1200 Fb=1200-1300 Fb=1300-1400 Fb=1400-1700

Fh = 500-530

4000-217
+ 4108A
+ 907-230
+ 4000-281

4000-217
+ 4108A
+ 907-230

4000-217
+ 4108B
+ 907-230

Fh = 530-1200

4000-217
+ 4108A
+ 4000-281

4000-217
+ 4108A

4000-217
+ 4108B

4000-217
+ 4108B
+ 4008-30N

4000-217
+ 4108C
+ 4008-30N

4000-217
+ 4108C
+ 4008-30N
+ 35140-790

Fh = 1200-1800

4000-217
+ 4108A
+ 4000-281
+ 4008-30N

4000-217
+ 4108A
+ 4008-30N

4000-217
+ 4108B
+ 4008-30N

4000-217
+ 4108B
+ 2x 4008-30N

4000-217
+ 4108C
+ 2x 4008-30N

4000-217
+ 4108C
+ 2x 4008-30N
+ 35140-790

Fh = 1800-2400

4000-217
+ 4108B
+ 4008-30N
+ 4008-31

4000-217
+ 4108B
+ 2x 4008-30N
+ 4008-31

4000-217
+ 4108C
+ 2x 4008-30N
+ 4008-31

4000-217
+ 4108C
+ 2x 4008-30N
+ 4008-31
+ 35140-790

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

• Het kip-draai systeem SALTO 4108 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.

• De afsluitbare handgreep heeft als voordeel dat met vergrendelde kruk het raam toch kan bediend 
worden van sluitstand naar kipstand voor verluchting. De draaistand kan enkel bereikt worden met een 
ontgrendelde kruk.

• Bij zware, brede ramen en zeker vanaf een breedte van 1400 mm is een bijkomende schaar sterk aan te 
raden om een goede stabiliteit van het raam te bekomen in kipstand.

• Het kip-draai systeem SALTO 4108 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 kip-draai systeem SALTO 4108 
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 (kopij 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

ug
el

ho
og

te
 F

h

Vleugelbreedte Fb

max. 90 kg

V
le

ug
el

ho
og

te
 F

h

Vleugelbreedte Fb

max. 130 kg
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