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Van alles het beste  – sokkelsysteem VX voor nagenoeg elke kasttoepassing. Het systeem 

combineert de tot nu toe beste sokkelfuncties van Rittal in één variabel, modulair systeem. 

Ondanks het gereduceerde aantal onderdelen levert dit systeem meer ruimtewinst, meer 

montagegemak en meer tĳ dbesparing op. Bovendien is het systeem veel fl exibeler.

Snel, eenvoudig en achterwaarts compatibel – Het overwegend zonder gereedschap te 

monteren VX-systeem vereenvoudigt de opbouw, uitbouw en koppeling. Het helpt daar-

door tĳ d, onderdelen en opslagkosten te besparen. Het vervangt de sokkelsystemen TS en 

Flex-Block. Alle componenten zĳ n optimaal afgestemd op de aanbouwkasten VX25 en zĳ n 

achterwaarts compatibel met de kastsystemen TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW en TE.

MEER
EFFICIËNTIE
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Meer ruimte creëren – Het sokkelsysteem VX is meer dan zo maar een stabiele 

kastsokkel met veiligheidsfunctie. Want: De complete sokkelruimte onder de kast is 

volledig te gebruiken. Zoals bĳ voorbeeld voor het onderbrengen van kabels of voor het 

consequent doorvoeren van kabels van kast naar kast.

Meer ruimte fl exibel gebruiken – Door de mogelĳ kheid om de symmetrische plinten 

helemaal of gedeeltelĳ k weg te laten en door de standaard systeemboring, de 

 vereenvoudigde montage van chassis en rails alsmede het feit dat de sokkel aan 

de bovenzĳ de open is, fungeert de sokkel als een fl exibel te benutten uitbreiding van 

de kastruimte. 

MEER
RUIMTEWINST
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Positioneringshulp
De praktische positioneringshulp van de 
VX25 vereenvoudigt een nauwkeurige en 
tegen verdraaiing beveiligde montage van 
de sokkel aan de kast.

Toegang
De plinten zĳ n vast te schroeven of via de 
clipbevestiging vast te klikken.
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Fixeringsgemak
Door de vast in de sokkelhoekstukken 
geïntegreerde moer zĳ n er geen losse 
onderdelen nodig bĳ  het vastschroeven 
vanaf de binnenzĳ de van de kast. Als 
alternatief kan het vastschroeven ook direct 
vanaf de buitenzĳ de in de schroefdraad van 
het hoekstuk van de VX25 plaatsvinden.  
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Koppeling 
De koppeling is comfortabel via de 
omgezette plint in de diepte te realiseren of 
kan met behulp van de stabiele koppel-
bevestiging intern van de VX25 plaatsvinden.
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Transport 
De aan standaard pomp-
wagen of heftruck 
 aangepaste  afmetingen 
zorgen dat zelfs gekoppelde 
kasten op elk moment zĳ n te 
transporteren.

Kabelmanagement 
De betrouwbare kabel-
geleiding en -fi xering vindt 
tĳ d- en ruimtebesparend 
plaats via aanvullende 
systeemchassis in de sokkel. 
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Afstellen
Door de stabiele constructie van de 
stelelementen zĳ n ook bĳ  compleet 
opgebouwde kasten bodemoneff enheden 
tot wel 15 mm te compenseren. 
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Meerdere toepassingen  
De systeemcomponenten, zoals 
bĳ voorbeeld kabelbevestigingsrails, zĳ n 
met behulp van het sokkelhoekprofi el 
ook bĳ  verticaal gemonteerde plinten 
direct te gebruiken. 

Vloerbevestiging 
Dankzĳ  de bodembevestigingsplaat is het 
zelfs bĳ  een al aan de kast vastge-
schroefde sokkel mogelĳ k om de kast 
naderhand aan de vloer te bevestigen.  
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Sokkelsysteem VXTechnische informatie vindt u op onze website.

De modulaire sokkelvariaties
Het nieuwe en innovatieve sokkelsysteem VX biedt 
een ongekend aantal functies en toepassingsmoge-
lijkheden. Het sokkelsysteem combineert alle hui-
dige sokkelfuncties in één systeem. Daarnaast biedt 
het nieuwe toepassingsmogelijkheden en is het ook 
nog eens achterwaarts compatibel met de 
kastsystemen TS, TS IT, SE, PC, IW en TE.

Het sokkelsysteem VX bestaat uit de volgende 
artikelen:
◾ Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, 

voor en achter
◾ Zijplinten

Door de volledig symmetrische hoekstukken en de 
toepassing van identieke sokkelplinten in de breedte 
en diepte ontstaan er compleet nieuwe toepas-
singsmogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld de als 
toebehoren verkrijgbare geventileerde plinten of 
plinten met borstelstrip nu naar keuze aan de zij-
kant worden aangebracht of in plaats van de plinten 
voor/achter worden gebruikt.

Alle plinten zijn naar wens aan het hoekstuk vast te 
klikken of vast te schroeven. Afhankelijk van de 
toepassing kunnen bijvoorbeeld de plinten tussen 
gekoppelde kasten worden weggelaten of kan er 
een 100 mm hoge plint voor het stabiliseren van de 
sokkelhoekstukken onderling worden toegepast. 
In combinatie met het omvangrijke eigen toebe-
horenassortiment en de compatibiliteit met de kast-
toebehoren biedt het sokkelsysteem VX nagenoeg 
onbegrensde mogelijkheden wat betreft opstelling, 
transport, kabelgeleiding, kabelbevestiging en 
sokkelopbouw. 

Eén bestelnr. 
voor de 
zijplinten  

Een complete 
sokkel VX 

Eén bestelnr. voor 
de sokkelhoek-
stukken met 
sokkelplinten, 
voor en achter 

Opbouwvoorbeelden 

Nieuwe bestelling Functievoordelen

3 LE
1 LE

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten 
Zijplinten, 200 mm hoog

Ononderbroken kabelrangeerruimte

3 LE
1 LE
1 LE
1 LE

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten 
Zijplinten, 200 mm hoog
Zijplinten, 100 mm hoog
sokkelbevestigingsbeugels, binnenzijde
(8617.500, LE = 6 stuks) 
Voor deze oplossing zijn 4 stuks noodzakelijk 

Extra stabilisatie t.b.v. transport door 90° gedraaid 
gemonteerde sokkelplinten

3 LE
2 LE

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten 
Zijplinten, 200 mm hoog

Scheiding van sokkels onderling

Overige mogelijkheden:
◾ Kabelinvoer vanaf de zijkant door montage van een 100 mm hoge sokkelplint met borstelstrip
◾ Kabelinvoer vanaf de achterzijde door één of meerdere sokkelplinten van de sokkelhoekstukken te demonteren 

en daarvoor in de plaats plinten met borstelstrip te plaatsen
◾ Kabelgeleiding in de sokkel door bevestiging van systeemchassis aan de sokkelplinten

Sokkel-
hoogte Basisvorm Mogelijkheden voor kabeldoorvoer

Stabilisatie van een gekoppelde 
sokkel

100 mm

200 mm
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Sokkelsysteem VX Technische informatie vindt u op onze website.

Sokkelhoekstukken 
met sokkelplinten, 
voor- en achterzijde 
Plaatstaal 
Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïnte-
greerde zelfpositionering ten opzichte van de aan-
bouwkasten VX25. Afhankelijk van de toepassing 
met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale 
openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale 
toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door 
kunststof hoek- en koppelafdekkingen. 

Materiaal: 
– Sokkelhoekstuk: plaatstaal
– Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
– Hoek- en koppelafdekking: kunststof

Kleur: 
– RAL 9005 structuurlak

Levering 100 mm hoog: 
– 4 sokkelplinten, 100 mm hoog
– 4 hoekafdekkingen
– 1 koppelafdekking
– 2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
– Incl. bevestigingsmateriaal 

Levering 200 mm hoog: 
– 4 sokkelplinten, 200 mm hoog
– 4 hoekafdekkingen
– 1 koppelafdekking
– 1 sokkelplint, voor/achter, 200 mm hoog
– 2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
– Incl. bevestigingsmateriaal

100 mm hoog 

200 mm hoog 

Bovendien is
noodzakelijk:

– Zijplinten voor het afsluiten van een sokkel-
eenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels 
onderling of voor interieuropbouw van de sokkel, 
zie pagina 14 

Toebehoren:

– Sokkelplinten met borstelstrip, zie pagina 14 
– Sokkelplinten, geventileerd, zie pagina 15 
– Sokkelhoekprofiel, zie pagina 18 
– Stelelement voor sokkel, zie pagina 18 
– Bodembevestigingsplaat, zie pagina 17 
– Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen 

en stelvoeten, zie pagina 21 
– Koppelbevestiging, intern, zie pagina 16 
– Transportwielen voor sokkel VX, zie pagina 17 

Voor kastbreedte 
mm Bestelnr.

300 8620.000
400 8620.001
600 8620.002
800 8620.003
850 8620.004
1000 8620.005
1100 8620.006
1200 8620.007
1600 8620.008
1800 8620.009

Voor kastbreedte 
mm Bestelnr.

300 8620.020
400 8620.021
600 8620.022
800 8620.023
1000 8620.024
1200 8620.025
1600 8620.026
1800 8620.027

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620001&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620002&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620003&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620004&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620005&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620006&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620007&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620008&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620009&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620020&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620021&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620022&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620023&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620024&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620025&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620026&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620027&locale=nl-nl
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Sokkelsysteem VXTechnische informatie vindt u op onze website.

Sokkelplinten, zijkant 
Plaatstaal 
Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, 
voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van 
de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels 
is naar keuze één plint te monteren met een hoogte 
van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 
100 mm. 

Materiaal: 
– Plaatstaal 

Kleur: 
– RAL 9005 structuurlak

Levering: 
– 2 sokkelplinten 
– Incl. bevestigingsmateriaal

100 mm hoog 

200 mm hoog 

Toebehoren:

– Sokkelhoekprofiel, zie pagina 18 

Als alternatief kunnen  
worden toegepast:

– Sokkelplinten met borstelstrip, zie pagina 14 
– Sokkelplinten, geventileerd, zie pagina 15 

Voor kastdiepte 
mm Bestelnr.

300 8620.030
400 8620.031
500 8620.032
600 8620.033
800 8620.034

1000 8620.035
1200 8620.036

Voor kastdiepte 
mm Bestelnr.

300 8620.040
400 8620.041
500 8620.042
600 8620.043
800 8620.044

1000 8620.045
1200 8620.046

Sokkelplinten met borstelstrip 
Plaatstaal 
Voor het invoeren van kabels in de sokkel. Bij 
sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar 
keuze één of twee plinten met borstelstrip worden 
toegepast. Door de volledige symmetrie van het 
sokkelsysteem VX zijn de plinten met borstelstrip 
naar keuze aan de voorzijde, achterzijde of aan de 
zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren. 

Materiaal: 
– Sokkelplinten: plaatstaal
– Borstelstrip: kunststof, zelfdovend 

Kleur: 
– RAL 9005 structuurlak

Levering: 
– 2 sokkelplinten met borstelstrip
– Incl. bevestigingsmateriaal 

100 mm hoog

Voor kastbreedte/-diepte 
mm Bestelnr.

600 8620.092
800 8620.093

1000 8620.094
1200 8620.095

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620030&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620031&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620032&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620033&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620034&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620035&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620036&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620040&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620092&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620093&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620094&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620095&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620041&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620042&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620043&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620044&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620045&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620046&locale=nl-nl
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Sokkelsysteem VX Technische informatie vindt u op onze website.

Sokkelplinten, geventileerd
Plaatstaal 
Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Speciaal bij 
toepassingen zoals energieverdelingen waarbij geen 
bodemplaten in de kast worden toegepast, kan 
daardoor een hoge mate van luchtdoorvoer in de 
kast worden bereikt. Voor de ventilatie van de kast 
zijn oplossingen beschikbaar voor het omhoogzet-
ten van het dak. Ook zijn er dakplaten met ventila-
tieopeningen beschikbaar. Bij sokkels met een 
hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee 
geventileerde plinten worden toegepast. Door de 
volledige symmetrie van het sokkelsysteem VX zijn 
de geventileerde plinten naar keuze aan de voor-
zijde, achterzijde of aan de zijkant van het sokkel-
hoekstuk te monteren. 

Materiaal: 
– Plaatstaal

Kleur: 
– RAL 9005 5 structuurlak

Levering: 
– 2 sokkelplinten, geventileerd
– Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan 

het sokkelhoekstuk

100 mm hoog

Toebehoren:

– Sokkelhoekprofiel, zie pagina 18 
– Filtermat, zie pagina 15

Voor kastbreedte/-diepte 
mm Bestelnr.

600 8620.090
800 8620.091

Filtermat 
voor sokkelplint, geventileerd
De filtermat wordt eenvoudig achter de plint 
geplaatst. 

Levering:
– 1 rol, lengte 3 m, op de gewenste lengte in te 

korten

LE Bestelnr. 
1 st. 8620.100

Sokkelhoekstukken met 
sokkelplinten, voor en achter
Roestvaststaal 
Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïnte-
greerde zelfpositionering ten opzichte van de kast. 
Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkel-
plinten te gebruiken. Royale openingen in het 
sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de 
schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- 
en koppelafdekkingen.

Materiaal: 
– Sokkelhoekstuk: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
– Sokkelplint, voor/achter: roestvaststaal 1.4301 

(AISI 304) 
– Hoek- en koppelafdekking: kunststof 

Oppervlak
– Plinten: in één richting geschuurd, korrel 400

Levering 100 mm hoog: 
– 4 sokkelplinten, 100 mm hoog
– 4 hoekafdekkingen
– 1 koppelafdekking
– 2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
– Incl. bevestigingsmateriaal 

Levering 200 mm hoog: 
– 4 sokkelplinten, 200 mm hoog
– 4 hoekafdekkingen
– 1 koppelafdekking
– 1 sokkelplint, voor/achter, 200 mm hoog
– 2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
– Incl. bevestigingsmateriaal 

Bovendien is
noodzakelijk:

– Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleen-
heid, voor extra stabilisatie van de sokkels 
onderling of voor interieuropbouw van de sokkel, 
zie pagina 16 

Toebehoren:

– Sokkelhoekprofiel, zie pagina 18 
– Stelelement voor sokkel, zie pagina 18 
– Bodembevestigingsplaat, zie pagina 17 
– Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen 

en stelvoeten, zie pagina 21 
– Transportwielen voor sokkel, zie pagina 17 

Voor kastbreedte
mm

Hoogte
mm Bestelnr.

600 100 8620.050
800 100 8620.051
1000 100 8620.052
1200 100 8620.053
600 200 8620.060
800 200 8620.061
1000 200 8620.062
1200 200 8620.063

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620100&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620050&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620051&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620052&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620053&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620060&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620061&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620062&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620063&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620090&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620091&locale=nl-nl
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Sokkelsysteem VXTechnische informatie vindt u op onze website.

Zijplinten
Roestvaststaal 
Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, 
voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van 
de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels 
is naar keuze één plint te monteren met een hoogte 
van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 
100 mm. 

Materiaal: 
– Sokkelplinten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) 

Oppervlak: 
– In één richting geschuurd, korrel 400

Levering: 
– 2 sokkelplinten
– Incl. bevestigingsmateriaal 

Toebehoren:

– Sokkelhoekprofiel, zie pagina 18 

Voor kastdiepte 
mm

Hoogte
mm Bestelnr.

400 100 8620.070
500 100 8620.071
600 100 8620.072
400 200 8620.080
500 200 8620.081
600 200 8620.082

Koppelbevestiging, intern
◾ Snelle en betrouwbare montage, naar keuze 

vanaf de voorzijde of vanaf de zijkant
◾ Rondom aan de koppelplaats te monteren
◾ Flexibel te positioneren, daardoor kan conflict 

met ingebouwde componenten worden ver-
meden

◾ Ook te gebruiken voor het sokkelsysteem VX

Materiaal: 
– Plaatstaal

Oppervlak: 
– Verzinkt

Levering: 
– Koppelbevestiging, intern 
– Koppelafdichting 
– Incl. bevestigingsmateriaal

LE Bestelnr.
6 st. 8617.500

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620070&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620071&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620072&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620080&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620081&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620082&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617500&locale=nl-nl
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Sokkelsysteem VX Technische informatie vindt u op onze website.

Transportwielen 
Om in een sokkelhoekstuk met een hoogte van 
100 of 200 mm te hangen.

Belastbaarheid: 
– Max. toelaatbare belasting per dubbel zwenk-

wiel: 1000 N

Levering: 
– 4 dubbele zwenkwielen, 2 x met, 2 x zonder rem 

Kleur: 
– RAL 9005 

Toebehoren:

– Zijplinten, voor stabilisatie, zie pagina 14 

Verhoogt de kast met 
mm Bestelnr.

100 8100.700

Bodembevestigingsplaat
Voor het bevestigen van de sokkel aan de bodem. 
Voor bevestigingsschroeven tot 12 mm Ø. 

Materiaal: 
– Plaatstaal 

Oppervlak: 
– Verzinkt

LE Bestelnr.
10 st. 2817.000 

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2817000 &locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8100700&locale=nl-nl
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Sokkelsysteem VXTechnische informatie vindt u op onze website.

Sokkelhoekprofiel 
voor sokkelsysteem VX, plaatstaal en roest-
vaststaal
Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of 
kabelbevestigingsrail. Geschikt voor plaatstalen of 
roestvaststalen sokkelplinten met een hoogte van 
100 en 200 mm. 

Materiaal: 
– Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) 

Levering: 
– 2 hoekprofielen 
– 2 montagebeugels voor kabelbevestigingsrail
– Incl. bevestigingsmateriaal 

Opmerking:
– Voor interieuropbouw bij staande sokkelplinten
– Bij een 90° gedraaide sokkelplint is er geen hoek-

profiel nodig, omdat de systeemboring van de 
sokkelplinten in deze positie direct kan worden 
gebruikt

� Sokkelhoekprofiel met kabelbevestigingsrail

� Kabelbevestigingsrail

� Sokkelhoekprofiel

� Systeemchassis 23 x 89 mm

� Sokkelplint 90° gedraaid

Toebehoren:

– Systeemchassis 23 x 64 mm, zie pagina 20 
– Systeemchassis 23 x 89 mm, zie pagina 21 
– Kabelbevestigingsrail, zie pagina 19 

Voor sokkelplint 
hoogte mm LE Bestelnr.

100 2 st.
8620.400

200 2 st.

4

3

5

1
2

5

2
1

4

3

Stelelement 
Voor het naderhand compenseren van bodemonef-
fenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De 
inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoek-
stuk. Afstelling met zeskantsleutel sleutelwijdte 19. 

Voordelen: 
◾ Het ongelijk hangen van deuren als gevolg van 

bodemoneffenheden kan worden gecorrigeerd 
◾ Montage aan opgebouwde behuizing, d.w.z. dat 

de afstelling vooraf niet hoeft te worden gepland 

Belastbaarheid:
– Max. toelaatbare statische belasting: 2500 N per 

stelelement (draagvermogen van de ondergrond 
dient te worden gecontroleerd) 

Levering: 
– Incl. bevestigingsmateriaal 

Voor sokkelhoogte 
mm LE Bestelnr.

100 4 st. 8100.710
200 4 st. 8100.711

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8620400&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8100710&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8100711&locale=nl-nl
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Sokkelsysteem VX Technische informatie vindt u op onze website.

Kabelbevestigingsrail
Hoekprofiel 
Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte 
verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het 
horizontale kastprofiel of in de sokkel. 

Materiaal: 
– Staal 

Oppervlak: 
– Verzinkt 

Levering: 
– Incl. bevestigingsmateriaal 

Toebehoren:

– Sokkelhoekprofiel, zie pagina 18 

Kastbreedte 
mm LE Bestelnr.

400 2 st. 8619.400
600 2 st. 8619.410
800 2 st. 8619.420

1000 2 st. 8619.430
1200 2 st. 8619.440
1600 2 st. 8619.450
1800 2 st. 8619.460

Kabelklem
voor kabelbevestigingsrails
Voor de bevestiging van de kabels aan de kabel-
bevestigingsrails.

Materiaal: 
– Plaatstaal 

Oppervlak: 
– Verzinkt 

Levering: 
– Incl. kunststof contradeel 

Voor 
kabeldiameter 

mm
LE Bestelnr.

6 – 12 25 st. 2350.000
12 – 16 25 st. 2351.000
14 – 18 25 st. 2352.000
18 – 22 25 st. 2353.000
22 – 26 25 st. 2354.000
26 – 30 25 st. 2355.000
30 – 34 25 st. 2356.000
34 – 38 25 st. 2357.000
38 – 42 25 st. 2358.000
42 – 46 25 st. 2359.000
46 – 50 25 st. 2360.000

C-rail 30/15
volgens EN 60 715

Inbouwmogelijkheden: 
◾ Op het binnenste montageniveau, 

aan het kastprofiel 
◾ In combinatie met sokkelhoekstukken in het 

sokkelsysteem VX

Materiaal: 
– Plaatstaal 

Oppervlak: 
– Verzinkt Toebehoren:

– Kabelklem, zie pagina 20 

Voor
kastbreedte/-diepte 

mm

Lengte 
mm LE Bestelnr.

500 455 6 st. 4943.000
600 555 6 st. 4944.000
800 755 6 st. 4945.000
1000 955 6 st. 4946.000
1200 1155 6 st. 4947.000

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8619400&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8619410&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8619420&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=4943000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8619430&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8619440&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8619450&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8619460&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=4944000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=4945000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=4946000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=4947000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2350000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2351000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2352000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2353000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2354000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2355000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2356000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2357000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2358000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2359000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2360000&locale=nl-nl
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Sokkelsysteem VXTechnische informatie vindt u op onze website.

Kabelklem
voor C-rails 
Voor bevestiging van de kabels aan de C-rails en de 
rail voor EMC-schermbeugel en trekontlasting.

Materiaal: 
– Plaatstaal 

Oppervlak: 
– Verzinkt 

Levering: 
– Incl. kunststof contradeel 

Toebehoren:

– C-rails, zie vanaf pagina 19 

Voor 
kabeldiameter 

mm
LE Bestelnr.

6 – 14 25 st. 7077.000
12 – 18 25 st. 7078.000
18 – 22 25 st. 7097.000
22 – 26 25 st. 7097.220
26 – 30 25 st. 7097.260
30 – 34 25 st. 7097.300
34 – 38 25 st. 7097.340
38 – 42 25 st. 7098.000
42 – 56 25 st. 7098.100
56 – 64 25 st. 7099.000

Systeemchassis 23 x 64 mm 
Voor een gevarieerde en individuele interieurop-
bouw van het kastframe op het binnenste montage-
niveau. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzet-
ten. Systeemboring aan alle vier de zijden. Aan de 
boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, 
voor de bevestiging van eigen componenten met 
metrische schroeven. 

Inbouwmogelijkheden:
◾ Op het binnenste montageniveau, 

aan het kastprofiel 
◾ Aan constructief identieke systeemchassis 

onder elkaar
◾ Sokkelsysteem VX, in breedte en diepte 

in combinatie met sokkelhoekprofiel

Materiaal:
– Plaatstaal

Oppervlak:
– Verzinkt

Levering:
– Incl. bevestigingsmateriaal 

Toebehoren:

– Sokkelhoekprofiel, zie pagina 18

Voor kastbeedte/
-hoogte/-diepte 

mm
LE Bestelnr.

300 4 st. 8617.100
400 4 st. 8617.110
500 4 st. 8617.120
600 4 st. 8617.130
800 4 st. 8617.140
1000 4 st. 8617.150
1200 4 st. 8617.160
1400 4 st. 8617.170
1600 4 st. 8617.180
1800 4 st. 8617.190
2000 4 st. 8617.200
2200 4 st. 8617.210

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617100&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617110&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617120&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617130&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617140&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617150&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617160&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617170&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617180&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617190&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7077000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7078000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7097000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7097220&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7097260&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7097300&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7097340&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7098000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7098100&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7099000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617200&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8617210&locale=nl-nl
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Sokkelsysteem VX Technische informatie vindt u op onze website.

Systeemchassis 23 x 89 mm 
Voor een gevarieerde en individuele interieurop-
bouw van het kastframe op het binnenste montage-
niveau. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzet-
ten. Systeemboring aan alle vier de zijden. Aan de 
boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, 
voor de bevestiging van eigen componenten met 
metrische schroeven. Speciaal voor kabelgeleiding 
in het sokkelsysteem VX, roestvaststaal alsmede 
voor de inbouw van railsteunen (roestvaststaal niet 
magnetiseerbaar).

Inbouwmogelijkheden:
◾ Op het binnenste montageniveau, 

aan het kastprofiel 
◾ Aan constructief identieke systeemchassis 

onder elkaar
◾ Sokkelsysteem VX, roestvaststaal, in breedte en 

diepte in combinatie met sokkelhoekprofiel

Materiaal:
– Roestvaststaal

Levering:
– Incl. bevestigingsmateriaal 

Toebehoren:

– Sokkelhoekprofiel, zie pagina 18

Voor 
kastbreedte/-diepte 

mm
LE Bestelnr.

400 2 st. 8100.730
500 2 st. 8100.731
600 2 st. 8100.732
800 2 st. 8100.733

Sokkeladapter 
voor dubbele zwenkwielen en stelvoeten
Voor montage van de dubbele zwenkwielen en 
stelvoeten aan het sokkelsysteem VX.

Opmerking:
– Sokkelplinten, zijkant, zie pagina 14, altijd daar 

waar een dubbel zwenkwiel moet worden 
gemonteerd 

Materiaal LE Bestelnr.
Plaatstaal 4 st. 8100.770

Roestvaststaal 4 st. 8100.771

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8100770&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8100771&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8100730&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8100731&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8100732&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=8100733&locale=nl-nl
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Sokkelsysteem VXTechnische informatie vindt u op onze website.

Stelvoeten 
85 – 115 mm hoog
Voor directe montage aan kasten, voor een eenvou-
dige reiniging van de bodem en voor het opheffen 
van bodemoneffenheden van ± 15 mm. 

Belastbaarheid: 
– Max. toelaatbare statische belasting: 

3500 N per stelvoet 

Materiaal: 
– Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) 

Levering: 
– Incl. bevestigingsmateriaal 

LE Bestelnr.
4 st. 2859.000

Dubbele zwenkwielen 
Voor mobiele toepassingen, direct aan de kast te 
monteren. Schroefdraad M12 x 20.

Bovendien is
noodzakelijk:

– Voor montage aan de sokkel: 
Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen, 
zie pagina 21 

� 

Max. toelaatbare statische 
belasting (per wiel) 750 N

Vrije ruimte 85 mm
Rem 2 met, 2 zonder
LE 4 st.

Kleur zwart met grijs 
loopvlak

Bestelnr. 6148.000

� 

Max. toelaatbare statische 
belasting (per wiel) 1200 N

Vrije ruimte 125 mm
Rem 2 met, 2 zonder
LE 4 st.
Kleur zwart
Bestelnr. 7495.000

http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=2859000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=6148000&locale=nl-nl
http://www.rittal.com/nl-nl/product/show/variantdetail.action?productID=7495000&locale=nl-nl
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Sokkel, 100 mm hoog

Sokkelplinten, gesloten, 100 mm hoog, 
vooraanzicht

Sokkelplinten met borstelstrip, 100 mm hoog, 
vooraanzicht

Sokkelplinten, geventileerd, 100 mm hoog, 
vooraanzicht

Sokkel, 200 mm hoog

Sokkelplinten, gesloten, 200 mm hoog, 
vooraanzicht

Voor kastbreedte of -diepte 
mm

Breedtematen mm Lengtematen mm Dieptematen mm
B1 B2 B3 B4 L1 L2 L3 L4 T1 T2 T3 T4 T51)

300 264 235 175 111 160 109 157 - 264 235 175 111 225
400 364 335 275 211 260 209 257 - 364 335 275 211 325
500 464 435 375 311 360 309 357 - 464 435 375 311 425
600 564 535 475 411 460 409 457 349 564 535 475 411 525
800 764 735 675 611 660 609 657 549 764 735 675 611 725
850 814 785 725 661 710 659 707 – – – – – 775

1000 964 935 875 811 860 809 857 – 964 935 875 811 925
1100 1064 1035 975 911 960 909 957 – – – – – 1025 
1200 1164 1135 1075 1011 1060 1009 1057 - 1164 1135 1075 1011 1125
1600 1564 1535 1475 1411 1460 1409 1457 – – – – – 1525 
1800 1764 1735 1675 1611 1660 1609 1657 – – – – – 1725 

1) T5 = Afstand systeemboring incl. sokkelhoekprofiel
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Achteraanzicht
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◾ Kastsystemen
◾ Stroomverdeling
◾ Klimatisering
◾ IT-infrastructuur
◾ Software & Service
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Onze wereldwijde contactgegevens 
vindt u op

www.rittal.com/contact
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