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0522

Notes:
• Load ratings vary depending upon application. 

See page 80

• On DZ0522-1162 there are additional fixing 
positions at Pitch A

• Fixing recommendation: M6 screws on the inner 
extending member, M8 screws on the outer 
fixed member

• Slide assembly is handed

• Total length (TL) = slide length +24mm 

• All fixing positions must be used to achieve 
maximum load rating 

• The cabinet and drawer must be designed to 
minimise any torsion or deflection of the slide

• Please refer to 2D CAD drawings for dimensional 
tolerances

Poznámky:
• Nosnosti se liší v závislosti na aplikaci.  

Viz strana 80

• Na výsuvu DZ0522-1162 jsou dodatečné úchytné 
body v A 

• Doporučení k uchycení: Šrouby M6 na vnitřním 
prodlužujícím dílu. Šrouby M8 na vnějším 
uchyceném dílu

• Pravostranná a levostranná montáž výsuvů

• TL = délka výsuvu + 24 mm

• Pro maximální nosnost je nezbytné použít 
všechny úchytné body

• Skříň a zásuvka musí být navrženy k minimalizaci 
případný krut nebo vychýlení výsuvu 

• Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD 
výkresech

Uwagi:
• Nośności różnią się w zależności od 

zastosowania. Patrz strona 80

• W DZ0522-1162 istnieją dodatkowe punkty 
montażowe w odległości A 

• Zalecenia dt. mocowania: Wkręty M6 na profilu 
wewnętrznym, wysuwającym się. Wkręty M8 na 
profilu zewnętrznym, nieruchomym

• Prowadnice lewe i prawe

• TL = długość prowadnicy + 24 mm

• Dla uzyskania maksymalnej nośności należy 
wykorzystać wszystkie punkty montażowe 

• Korpus i szuflada powinny być zaprojektowane 
w sposób ograniczający do minimum możliwość 
skręcania lub ugięcia prowadnicy 

• Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD

• Load rating up to 180kg

• 100%+ extension  

• Heavy duty construction 

• Shock blocks for protection 
against shock and vibration

• Protective shroud prevents 
excessive contamination of the 
ball tracks

• Mounting plates on inner and 
outer members 

• Nośność do 180 kg

• Wysuw 100 % +

• Konstrukcja do dużych 
obciążeń 

• Trzpienie antywibracyjne 
dla zabezpieczenia przed 
wstrząsami i drganiami 

• Osłona ochronna 
zapobiega nadmiernemu 
zanieczyszczeniu bieżni kulek

• Płyty montażowe na profilach 
wewnętrznych i zewnętrznych

• Nosnost až 180 kg

• Výsuv 100 % +

• Konstrukce pro velké zatížení 

• Antivibrační čepy pro ochranu 
před rázy a vibracemi 

• Ochranný kryt předchází 
kontaminaci drah kuliček 

• Montážní desky na vnitřních 
a vnějších profilech

10,000

0522
mm kg

SL TL TR A W L
DZ0522-1159 457 481 534.0 194.0 9.74 180
DZ0522-1161 600 624 625.0 265.0 12.68 180
DZ0522-1162 900 924 907.0 276.5 19.24 150
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0522 Load ratings

Nośność 0522
0522 nosnosti
The Accuride load ratings shown below are representative of a wide range of typical applications and take into 
consideration factors which can adversely affect the performance of the slide.

Please consult Accuride regarding specific application conditions where the load rating is critical.

Podane poniżej nośności produktów Accuride są reprezentatywne dla szerokiej gamy typowych zastosowań 
z uwzględnieniem czynników, które mogą ujemnie wpłynąć na funkcjonowanie prowadnicy.

Jeżeli nośność jest decydującym aspektem planowanego zastosowania, prosimy omówić z Accuride konkretny 
przypadek zastosowania.

Dále uvedené nosnosti Accuride jsou reprezentativní pro širokou škálu typických aplikací a zohledňují faktory, které 
mohou nepříznivě ovlivnit výkon výsuvu.

O specifických podmínkách aplikace, kde je nosnost kritická, se poraďte se společností Accuride.

Moderate use  up to 180kg 
 Load rating is based on a 600mm slide in a 500mm wide drawer, cycled 10,000 times. 

Używanie umiarkowane  do 180 kg  
 nośności odnosi się do prowadnicy 600 mm w szufladach o szerokości 500 mm poddanych 
testom 10 000 razy.

Střední použití  do nosnosti 180 kg  
je založeno na 600mm výsuvu v 500 mm široké zásuvce s 10 000 cykly. 

Frequent use  up to 140kg 
 Load rating is based on a 600mm slide in a 500mm wide drawer, cycled 40,000 times.

Używanie częste  do 140 kg  
nośności odnosi się do prowadnicy 600 mm w szufladach o szerokości 500 mm poddanych 
testom 40 000 razy.

Časté použití  do nosnosti 140 kg  
je založeno na 600mm výsuvu v 500 mm široké zásuvce s 40 000 cykly.

Caution:   This slide must never be used as a pull-out step, platform or any other application supporting 
human weight. Vertical (side) mounting only.

Uwaga:  Nigdy nie należy używać tej prowadnicy jako wyciąganego stopnia, platformy ani innych 
urządzeń do udźwignięcia ciężaru ludzkiego ciała. Tylko do montażu pionowego (bocznego).

Pozor:  Tento výsuv se nikdy nesmí používat jako vysunovací schod, plošina nebo k jiné aplikaci 
podpírající hmotnost lidského těla. Pouze ke svislé (boční) montáži.




