


Firma MeKano4 projektuje i wytwarza system MKT460, którego podstawowymi elementami są cięgna 
przenoszące obciążenia. Dzięki połączeniu estetyki, elegancji oraz wytrzymałości, system MKT460 jest 
w stanie sprostać jednocześnie wymaganiom architektów i projektantów. 

Proponowane przez nas rozwiązanie posiada szeroki wybór komponentów, które mogą być wypro-
dukowane ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Pręty wykonane są ze stali o minimalnej granicy 
plastyczności wynoszącej 460MPa co oznacza, że jest to materiał o 30% wyższej wytrzymałości niż 
gatunek S355.

Dzięki dużemu asortymentowi dostępnych średnic (od M12 do M100), różnych typów mocowań oraz 
łączników, oferujemy Państwu system o szerokim zastosowaniu, przeznaczony zarówno do konstrukcji 
narażonych na czynniki środowiska jak i nie.

System MKT460 jest produktem przyszłości. Jego zasięg stosowania sukcesywnie się rozprzestrzenia 
w tradycyjnych oraz coraz częściej także w nowoczesnych konstrukcjach. 

SYSTEM MKT460 



Właściwości prętów

Właściwości gwintów

Wykończenie powierzchni

Regulacja długości pręta
(sworzeń – sworzeń)

Widelec – Widelec
Łącznik napinający

Gatunek stali: 460 , zgodnie z BS EN 10025-1, zmodyfikowana stal S355J2G3
M12 & M16 zgodnie z BS EN 10025-1, stal S355J2G3
Udarność 27 J at -20°C

Siła projektowa
Siła zrywająca
Pole przekroju

Masa
Granica plastyczności (Re)

Wytrzym. na rozciąganie (Rm)
Wydłużenie

Maksymalna długość
pojedynczego pręta

Walcowany gwint metryczny, zgodnie z BS 3643:1981

Kolor własny
Piaskowanie i śrutowanie
Powłoka malarska
Galwanizowanie

CIĘGNA PRĘTOWE ZE STALI ZWYKŁEJ 

Specyfikacje techniczne dla SYSTEMU MKT460 ze stali zwykłej 



Siła projektowa
Siła zrywająca
Pole przekroju

Masa
Granica plastyczności (Re)

Wytrzym. na rozciąganie (Rm)
Wydłużenie

Maksymalna długość
pojedynczego pręta

Właściwości prętów

Właściwości gwintów

Wykończenie powierzchni

Regulacja długości pręta
(sworzeń – sworzeń)

Widelec – Widelec
Łącznik napinający

Gatunek stali: 316 , stal nierdzewna (1.4404), walcowana na zimno, zgodnie z BS970/3: 1991
Udarność 27 J at -20°C

Walcowany gwint metryczny, zgodnie z BS 3643:1981

Matowa
Połyskująca 

CIĘGNA PRĘTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ 

Specyfikacje techniczne dla SYSTEMU MKT460 ze stali nierdzewnej



AKCESORIA MKT460

Zestawienie wymiarów
Typ
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