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Ексклюзивний дистриб’ютор компанії Bansbach Easylift в Україні – ТОВ з ІІ „БІБУС Україна”.        
08161, с. Тарасівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., вул. Київська, 1Б,                                     
тел. (044) 545 44 04, тел./факс (044) 545 54 83,                                                                                                                                                                                                                                                                          
e-mail: info@bibus.ua , www.bibus.ua 

Повторне замовлення/Repeating Order Код 
Part-No.: 

Якщо Ви вже замовляли газову пружину, достатньо 
заповнити форму, що розташована праворуч, вказавши код 
пружини, який розташований на оригінальній мітці. 
If you order an easylift gas spring, it is sufficient to fill in bellow 
the complete part no. on the original label. 

Кількість/quantity ……………………………...………… 

Дата поставки/Delivery Data ………………………….…… 

Зауваження/Notes ……………………...………………… 

Нове замовлення/New Order Запит/Enquiry 

Для нового запиту, просимо Вас заповнити наступну форму 
якомога точніше. За допомогою каталогу Ви можете знайти 
відповідні технічні дані та розміри. 

For new enquiry, we ask you to complete the following drawing as 
best as possible. Please see our catalogue for the respective 
technical data and dimensions. 

Газова пружина 
Gas spring 

Газова пружина з 
блокуванням 
Lockable gas spring 

Тягова 
пружина 
Traction spring 

Тягова пружина з 
блокуванням 
Lockable traction spring 

Демпфери 
Dampers 

 
   

Виберіть приєднувальні 
елементи та вкажіть розміри 

Please indicate the connection  
part on the piston rod and  
cylinder side. Fill out the 
dimensions in the appropriate 
spaces. 

Розтягуюча сила/extension force N Відправник/Sender 

 циліндра/ of cylinder mm 
Компанія, контактна особа, адреса, телефон, факс, e-mail
Company, contact partner, address, telephone, fax, e-mail  штока поршня/ of piston rod mm 

Кількість/quantity 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………………….... 

Дата поставки/delivery date

Додаткова інформація/More information 

……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

  

    

    
  

  

  

  

  

  

  

    

    

Довжина без з’єднувальних елементів

Length without connecting parts  

Повна довжина, включно із з’єднувальними елементами

Extended length incl. connecting parts to fixing point 

Довжина ходу

Stroke 


