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1.Witamy w GRAITEC PowerPack dla Advance Steel 2023 

 

GRAITEC ma przyjemność zaprezentować najnowszą wersję Advance PowerPack for Advance 
Steel 2023, będącą częścią Graitec Advance Suite. 

 

1.1 Zgodność z Autodesk Advance Steel 2023 

 

Advance PowerPack dla Advance Steel 2023 jest zgodny z wersjami Autodesk Advance Steel 2022 i 
2023. 

PowerPack for Advance Steel 2023 można zainstalować przy użyciu dwóch konfiguracji:  

A. Konfiguracja PowerPack dla Advance Steel 2023 
 

B. GRAITEC Advance Setup - instaluje pełną wersję 2023 oprogramowania Graitec 

 

Opcja A zainstaluje wersję 2023 PowerPack na Advance Steel 2022 i 2023, jeśli te dwa ostatnie są 
zainstalowane. 

Opcja B zainstaluje wersję 2023 PowerPack tylko na Advance Steel 2023, jeśli ta ostatnia jest 
zainstalowana. 

 

 

 

2.Nowości – Ogólne 

 

W nowej wersji PowerPack for Advance Steel skupiliśmy się i kontynuowaliśmy pracę nad tematami, 
które pozwolą organizacji modelowej wspomóc produktywność i tworzenie rysunków w Advance 
Steel. W tym celu wprowadzamy serię narzędzi skoncentrowanych na Siatkach, Widokach modeli i 
tworzeniu Kamer w przestrzeni modelu Advance Steel. 

Łączymy to z tematami związanymi z makrami schodami, dla lepszej kontroli geometrii podłużnic z 
blach, ich szerokości i podziału pośredniego profili z blach.  

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem, w którym omówimy szerzej te zagadnienia.  
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2.1 Nowość: Konwertowanie linii na siatki 
 
Narzędzie Konwertuj linie na siatki umożliwia przekształcanie istniejących linii, równoległych lub nie, 
w AS Siatki. 
 

 
 

Linie na Siatki: Przykładowa siatka, widok modelu i tworzenie kamery.  
(Widok modelu i kamera zmieniona na kolor purpurowy, aby podświetlić) 

 
 

Polecenie znajduje się na wstążce Powerpack, w panelu Tworzenie elementów, jest zgrupowane z 
kilkoma innymi poleceniami dotyczącymi siatek i tworzenia kamer. 
 

 
 
Wybranie przycisku polecenia aktywuje polecenie, które pojawia się za pośrednictwem wiersza 
poleceń lub opcji dynamicznego menu systemu podstawowego.Użytkownik ma postępować zgodnie 
z serią kontekstowych podpowiedzi menu, aby uzyskać tworzenie siatki. 
 
Działanie narzędzia pozwala użytkownikowi wybrać linię 2D AutoCAD lub wielu linii, a następnie 
przekonwertować je na siatkę konstrukcji.Narzędzia pozwalają na grupowanie linii i określenie 
kierunku etykietowania, opcje te są również połączone z możliwością włączenia widoku modelu i 
opcji kamery w widokach modelu.  
 
Główne cechy i zalety: 

  
• Konwersja linii 2D programu AutoCAD do elementu Siatki AS 
• Zorientowana na użytkownika, konwersja linii nierównoległych w ramach indywidualnych 

układów linii 
• Większa elastyczność dzięki pojedynczemu i wielokrotnemu wyborowi konwersji oraz 

grupowania 
• Wiele widoków modelu i włączanie kamery w ramach jednego procesu 
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UWAGA: Narzędzie utworzy siatki Advance Steel i widoki modeli, edytowalnych za pomocą 
standardowych okien dialogowych właściwości AS. 

2.2 Nowość: Narzędzie Siatki i Poziomy 
 
Narzędzie Siatki i Poziomy umożliwia użytkownikowi szybkie tworzenie linii i poziomów siatki w 
przestrzeni modelu Advance Steel, łącząc się również z opcjami tworzenia widoków modeli i kamer w 
tych widokach modelu. 
 
Narzędzie znajduje się na wstążce Powerpack, w panelu Tworzenie elementów, zgrupowanym z serią 
poleceń dedykowanych siatkom i kamerom. 
 

 
 
 
 
Poniżej znajduje się przykładowy obraz Siatek, Widoków modelu i Kamer wygenerowanych na 
podstawie tego makra.  
 

 
 

Okno Siatki i Poziomy > Etykiety osi 

 

 
 
Siatki 
 
W makrze znajdują się siatki utworzone w ortogonalnym układzie, na osi X i Y, z opcjami 
kontrolowania ogólnego rozmiaru siatki, liczby osi, odstępów między osiami i pozycji osi blokady w 
siatce, aby umożliwić regulację odblokowanych siatek i między serią zablokowanych osi.Dostępne są 
standardowe funkcje, takie jak etykiety siatki, ramki i prefiksy etykiet. 
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Przykład zablokowanych Osi 
 
Poniżej "Siatki 7 i 10" mają zaznaczonę opcję "Blokada siatki", co pozwoli na przesunięcie Siatek 8 i 9, z 
blokadą 7 i 10.Wprowadzenie nowej wartości przy siatce 8 spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie 
wartości przy siatce 9.  
 

 
 

 
 
Dostosowanie Siatki 8 do 3500 zmniejsza odległość Siatki 9 do 2500. 
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Powielanie i Poziomy Siatki 
 

W ramach makra istnieje opcja powielania w modelu siatek do wymaganych poziomów, zarówno na 
dodatni, jak i ujemny poziom względem płaszczyzny początkowej Zera modelu.Użytkownik może 
wprowadzić w oknie dialogowym liczbę wymaganych poziomów, a następnie ustawić wymagany 
wymiar wysokości poziomu i zablokować poziomy, aby umożliwić ruch poziomu między dwoma 
innymi zablokowanymi poziomami. 
 

 

 

Wraz z powielaniem siatki w modelu pojawiają się one również jako Poziomy Advance Steel, które 
można zobaczyć w modelu i Eksploratorze Projektu. 
 

 
 

 
 
Symbole poziomów są automatycznie umieszczane w obszarze modelu. 
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Opcja Rzutowania Siatki z Advance Steel 2023 
 
W wersji Advance Steel 2023 dostępna jest opcja Rzutowania Siatki, w tej wersji istnieje opcja w 
oknie dialogowym Siatki i Poziomy, aby umożliwić funkcję Rzutowania Siatki.   
 
Wprowadzenie tej opcji dostosowuje sposób działania makra i interakcję z modelem, aktywacja 
rzutowania siatki, spowoduje deaktywację replikowanych siatek w przestrzeni modelu, użytkownik 
zobaczy siatkę tylko na poziomie podstawowym modelu.  
 

 
 
 
Funkcjonalność rzutowania siatki jest taka, że aby zobaczyć rzutowaną siatkę na wymaganym 
poziomie modelu, użytkownik może aktywować pole wyboru Widok modelu w głównym oknie 
dialogowym makra, co spowoduje włączenie widoku modelu i dodanie go do Eksploratora projektu.  
 

 
 
 
Po wyświetleniu widoku modelu użytkownik może teraz zamknąć główne okno dialogowe makra, a 
następnie w Eksploratorze projektu aktywować widok modelu dla tego poziomu (symbol Żarówki 
włączony).Gdy ten widok modelu jest aktywny, wprowadzana jest standardowa funkcja 
rzutowanych siatek, w której siatki są rzutowane na poziom podstawowy widoku modelu. 
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Działanie i aktywacja poziomu są standardowym rozwiązaniem Advance Steel, aby przypisać belki 
do poziomu.Wybierając poziom, a następnie aktywując go z orientacją modelu na tę płaszczyznę 
roboczą, a użytkownik może umieszczać belki na tym poziomie, podczas gdy jest aktywne 
przyciąganie do siatki.  
 
 
 

 
 

 

 

UWAGA: Użytkownik może zdecydować, że nie będzie używać rzutowania siatek dla Advance Steel 
2023, wówczas powielanie siatki jest nadal dostępne dla wersji 2023.  
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Widoki modeli i Kamery 
 
Na zakładkach Oś i Poziomy użytkownik zobaczy pola wyboru, które umożliwiają aktywację widoku 
modelu na różnych liniach i poziomach siatki.Jest to połączone z opcją zaznaczenia pola wyboru, aby 
aktywować wbudowaną funkcję automatycznego tworzenia rysunków w widoku modelu (kamera 
Advance Steel).Wybór tych widoków pozwala użytkownikowi zdecydować, które widoki modelu są 
potrzebne do modelowania i czy wymagają rysunku wygenerowanego na tej wysokości lub poziomie. 
 
 

 
 

 

UWAGA: Wyświetlanie symbolu kamery odbywa się za pomocą aktywacji menu kontekstowego 
Advance Steel. (Pokaż kamerę) 
 
 
 
Widoki modelu są również tworzone w Eksploratorze projektu w celu uzupełnienia poziomów. 
 
 

 
 
 
 

Menu kontekstowe 
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Makro jest utrzymywane po zamknięciu przez włączenie go do menu kontekstowego Advance Steel, 
umożliwiając użytkownikowi powrót do okna dialogowego makra w celu zmiany i aktualizacji 
parametrów. 

 
 

 
 
 
 
 

Główne cechy i zalety: 
 

• Tworzenie wielu siatek na wymaganych poziomach w celu ułatwienia modelowania i 
szczegółowego opisywania 

• Opcje widoku modelu i aktywacji kamery w wybranym oknie dialogowym 
• Utrzymywanie okna dialogowego makr dla siatek/widoków modelu/kamer, dla interakcji z 

użytkownikiem 

2.3 Nowość: Kreator kamer 
 
Kreator kamer został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom szybkie tworzenie serii nowych 
kamer w przestrzeni modelu, pozwala użytkownikowi pozostać w oknie dialogowym i zmieniać 
parametry dla każdej umieszczonej kamery.To narzędzie zostało zaprojektowane w celu 
uzupełnienia poprzednich narzędzi siatki, które pozwalają na korzystanie z kamer w dedykowanych 
widokach modeli, ma to na celu umożliwienie użytkownikowi umieszczania kamer do 
predefiniowanych orientacji widoku oraz z zapewnieniem używanej zdefiniowanej orientacji w 
oparciu o aktualny model UCS. 
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Kamery można umieścić w modelu, w wymaganych lokalizacjach z niezależną kontrolą ich orientacji 
w oparciu o orientację GUW i standardowe widoki View Cube, z opcją LUW zdefiniowaną przez 
użytkownika, umożliwiającą umieszczenie w bieżącym układzie LUW. 
 

 
  
 
 
Aby użyć Kreatora kamer, użytkownik znajdzie narzędzie na wstążce PowerPack, w panelu 
Tworzenie elementów, zgrupowane z jego odpowiednikami narzędzi dla Siatek. 
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Wybranie narzędzia otwiera okno dialogowe i pozwala użytkownikowi wprowadzić typ kamery, 
wybrać orientację, wprowadzić tekst w polu opisu i kontrolować całkowity rozmiar kamery, w 
połączeniu z wyborem stylu rysowania, jeśli użytkownik chce zastąpić opcje oparte na procesie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zalecany sposób stosowania makra przez użytkownika: 
 

• Wybierz kierunek kamery z pośród wielu przycisków wyboru. 
• Zaznacz opcję licznika i ustaw początkowe wartości początkowe, mogą to być litery lub 

cyfry. 
• Wybierz Typ kamery z rozwijanego menu wyboru, wybierając opcję Style użytkownika, 

zaznaczając pole wyboru "Użytkownik". 
• Pole opisu, wprowadź wymagany tytuł widoku tworzonego widoku rysunku (w razie potrzeby 

użyj odwołania do tokenu licznika). 
• Dostosuj parametry rozmiaru kamery za pomocą okien dialogowych Widoczność osi Z i rzutni 

XY. 
• Styl rysowania:W razie potrzeby ustaw styl, aby zastąpić typ zdefiniowany w procesie 

rysowania. Zaznacz obiekty dla Kamery, jeśli wymaganana jest prezentacja wybranych 
elementów, a następnie dokonaj i potwierdź wybór. 

• Skala: Wybierz z menu rozwijanego odpowiednią skalę zastępczą dla Stylu rysunkowego. 
• Wybierz przycisk Umieść kamerę i wybierz jej loalizację w modelu. 
• Wróć do okna dialogowego polecenia, aby powtórzyć proces dla następnej kamery. 
• Zamknij okno dialogowe po zakończeniu umieszczania kamery. 

 
Użycie tokena - Licznik kamery 
 
W tej wersji wprowadzamy wykorzystanie systemu tokenów, aby umożliwić użytkownikowi lepszą 
kontrolę nad tworzeniem ciągów tekstowych, które pobierają informacje z danych 
modelu.Umiejscowienie kamery jest indeksowane za pomocą licznika, który można transponować do 
pola Opis za pomocą umieszczenia tokenu w ciągu tekstowym.  
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Główne cechy i zalety: 
 

• Tworzenie wielu kamer w jednej operacji w celu ułatwienia tworzenia rysunków 
• Numeracja kamer z opcjami licznika 
• Tokeny pól opisu dla tytułów widoków rysunków 
• Sterowanie parametrami Kamery za pomocą okna dialogowego makra 

 
 
 
 
 

 
 

3.Nowość: Połączenie - Nakładkowe blachy węzłowe dla 
kratownic 
 
Dla tej wersji Graitec wprowadził nowy typ połączenia, zaprojektowany do pracy konstrukcjami 
kratownicowymi z dwuteowników, połączenie tworzy nakładkowe blachy węzłowe, z opcjami 
tworzenia przekładek. 
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Połączenie tworzyło elementy na podstawie wyboru belki głównej (Pas), a następnie powiązanych z 
nią prętów pionowych i maksymalnie dwóch prętów ukośnych.  
 
Polecenie to znajduje się na palecie Połączenia w zakładce Stężenia, w dolnej części listy 
dostępnych poleceń. 
 
 

 
 
 
Okno dialogowe składa się z kilku głównych zakładek dotyczących blach, śrub i blach dystansowych 
oraz opcji biblioteki.  
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W ramach połączenia dostępne są podopcje umożliwiające kontrolę przycięć belek oraz centralne 
nacinanie płyt warstwowych, a także bezpośrednią kontrolę nad tym, czy w oknie dialogowym 
wymagane są cięcia narożne. 
 
 
 
Główne cechy i zalety: 
 

• Łatwiejsze generowanie złożonych połączeń węzłów kratownicowych 
• Układy symetryczne i niesymetryczne 
• Kontrola użytkownika nad układem śrub i docięć 

 
 
 
 
Podstawowy przebieg czynności 
 
Po wybraniu polecenia z palety użytkownik zostanie poproszony o wykonanie następującej 
procedury wyboru elementu:  
 

• Wybierz główny element pasa 
o Jest to zazwyczaj element podstawowy kratownicy. 

 
• Wybierz element pionowy 

o Jest to zwykle to, co użytkownik uznałby za główny element mocujący do pasa 
(należy pamiętać, że w modelowanym miejscu może on nie być pionowy) 

 
• Wybierz pierwszy ukośny element konstrukcyjny 

o Zazwyczaj jest to element nachylony w stosunku do słupka i pasa.  
 

• Wybierz drugi człon ukośny (opcjonalnie) 
o Zazwyczaj jest to element  pod skosem w stosunku do słupka i pasa, po przeciwnej 

stronie słupka.   
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4.Nowości - Schody 

4.1 Nowa opcja: Kontrola szerokości podłużnicy z blachy dla biegu i podestu 
 
Nową funkcją narzędzi do tworzenia schodów prostych w wersji 2023 jest możliwość kontrolowania 
szerokości podłużnic z blachy poprzez możliwość interakcji użytkownika z menu sterującym i 
parametrami. 
 
Kontrola szerokości blachy podłużnicy biegu 
 
W poprzednich wersjach szerokość blachy podłużnicy była określana na podstawie danych 
wejściowych dotyczących odsunięcia górnego i dolnego, a szerokość była wyprowadzana na 
podstawie tych wartości. W tej nowej wersji użytkownik może teraz kontrolować całkowitą wartość 
szerokości, aktywując menu rozwijane Wyrównaj do. Menu to pozwala użytkownikowi wybrać 
krawędź wyrównania, a następnie odpowiednio dostosować po aktywacji odpwiedniego pola 
dialogowego.Opcje dla Góry, Dołu oraz Góry i Dołu. 
 

 

 

Na przykład pole órauaktywni pole Górna Głębokość (dp1) z możliwością wprowadzania danych 
przez użytkownika, w połączeniu z aktywnym polem Całkowita szerokość blachy.Użytkownik może 
ustawić przesunięcie górne, a następnie zobaczyć obliczoną wartość w całkowitej szerokości płyty. 
Jeśli chce dostosować się do bardziej typowego wymiaru, może to zrobić, wprowadzając dane w 
komórce dialogowej Całkowita szerokość płyty.  
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UWAGA 1:Po wybraniu opcji Góra i dół całkowita szerokość płyty jest wyszarzona, ponieważ jest to 
ustawienie, które jest regulowane przez oba parametry odsunięcia krawędzi.    

UWAGA 2:Wybranie opcji Dół spowoduje określenie szerokości płyty od dolnej krawędzi, przy czym 
aktywna będzie całkowita szerokość płyty.  

 

 

Kontrola szerokości blachy podłużnicy spocznika 

 

Zaktualizowano także sposób działania i sterowania elementem podłużnicy spocznika, aby 
dostosować go do ustawień biegu, zapewniając większą kontrolę nad całkowitą szerokością tej 
części podłużnicy.Nastąpiła aktualizacja menu rozwijanego, która umożliwia korzystanie z 
podobnych opcji jak w przypadku biegu, czyli Góra/Dół/Góra i Dół, co pozwala kontrolować 
przesunięcie nad i pod elementem spocznika.  
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Jest ona połączona z opcją pola wyboru (Zwiększenie szerokości blachy spocznika), aby umożliwić 
użytkownikowi kontrolę nad szerokością blachy spocznika, jeśli ma być ona inna niż w elemencie 
Biegu.  

Po aktywacji pola Całkowita szerokość płyty dla podłużnic spoczników jest ona automatycznie 
przenoszona z elementu podłużnicy biegu.     

Aktywacja tego pola wyboru spowoduje włączenie pola Całkowita szerokość blachy, w którym 
użytkownik może wprowadzić wymaganą szerokość. 

 

 

 
Dzięki tym parametrom i opcjom do wyznaczania wyrównania użytkownik może ustawić każdy 
element całej podłużnicy blasznej tak, jak chce, a w razie potrzeby może zastosować różne 
kombinacje między elementami, na przykład górną część w biegu i dolną w spoczniku. 
 
Poniżej przedstawiono przykład, w którym podłużnica biegu jest ustawiona jako Górna, a podłużnica 
spocznika jako Dolna.  
 
Dzięki temu użytkownik może aktywować różne pola parametrów, co daje mu możliwość sterowania 
nimi w zależności od potrzeb.  
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UWAGA: Można także włączyć opcje Identycznych podłużnic, aby umożliwić przenoszenie 
paramertów z wewnętrznej na zewnętrzną itd. 
 
 
Główne cechy i zalety: 
 

• Sterowanie i konfiguracja w geometrii podłużnic 
• Wykorzystanie obu tych nowych funkcji umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad 

szerokością blachy Podłużnicy (Belki Policzkowej) 
• Umożliwienie użytkownikowi dopasowania wymagań projektowych dotyczących minimalnej 

Szerokości podłużnic 
 
 
Opcje te są dostępne w zakładce Belki -> Zewnętrzne/Wewnętrzne -> Pozycjonowanie. 
 
 

4.2 Podłużnica z blachy – Wprowadzania pośredniego styku  
 
W oknach dialogowych narzędzi do tworzenia Schodów firmy Graitec pojawiła się nowa Zakładka 
obróbki umożliwiająca kontrolowanie ukośnego styku pośredniego elementów Podłużnic w Biegu i 
Spoczniku. Ta nowa funkcja znajduje się pod główną zakładką Belki (Podłużnica), w zakładce 
panelu bocznego i nosi nazwę Dwusieczna.  
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Opcja cięcie ukośnego Dwusieczna umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad różnymi punktami 
zmiany kierunku przejścia między schodami a podestem (spocznikiem). Jest to możliwe przy użyciu 
kombinacji zakładek podłużnicy wewnętrznej i zewnętrznej lub opcji pola wyboru podłóżnic 
identycznych , a następnie, dzięki nowej zakładce Dwusieczna, wraz z użyciem okna dialogowego 
Drzewka opcji Graitec do kontrolowania poszczególnych biegów. 
 

 
 
Na przykład w sytuacji schodów wielobiegowych zmiana biegu połączonego z podestem może mieć 
wpływ na sposób wykonania podłużnicy z blachy - jako jednego segmentu lub wielu segmentów. 
Gdy pole wyboru cięcia Dwusieczną jest odznaczone, cięcie między elementami jest usuwane, a 
podłużnica stanowi połączenie elementów biedu i spocznik w jednen segment. Użytkownik może 
użyć okien dialogowych drzewa opcji, aby przejść do określonego miejsca w kombinacjach 
biegu/spocznika. 
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Jeśli opcja pola wyboru jest zaznaczona, element podłużnicy jest rozdzielany na dwa oddzielne 
segmenty. 
 
Cięcie ukośne jest tworzone jako cięcie dwusieczne, gdy dwa segmenty mają taką samą szerokość, 
co jest kontrolowane przez Podłużnicę.W wersji na rok 2023 wprowadzono również opcje kontroli 
szerokości spocznika. Ponadto, jeśli szerokość Podłużnicy nie są równe, docięcie ukośne jest 
tworzona jako cięcie dwusieczne między tymi elementami, z zachowaniem równej długości rozcięcia 
dla każdego segmentu. 
 
 

 
 
 

UWAGA: Podłużnice z blachy tworzone jako oddzielne elementy w programie Advance Steel. 

 

 

Główne cechy i zalety: 
 

• Kontrola i konfiguracja segmentacji podłużnicy 
• Łatwiejsza kontrola nad przygotowaniem do produkcji 
• Kontrola wymiarów całkowitych podłużnic w celu dostosowania ich do standardowych 

wymiarów blach podczas nestingu 
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5.Ulepszenia i aktualizacje 
 

5.1 Zaktualizowany układ wstążek oraz nowe palety 
 
W wersji 2023 wstążka Powerpack została zaktualizowana w celu uwzględnienia nowych funkcji w 
tej wersji. Wymagało to pewnej reorganizacji układu wstążki oraz wprowadzenia kilku Nowych Palet. 
 
Niektóre ikony na wstążce zostały zmodyfikowane pod kątem marki Graitec. Są to jednak tylko 
zmiany wizualne, a funkcjonalność pozostaje taka sama jak w poprzednich wersjach. 
 

 
 
Panel Twórzenie elementów 
 
W tym panelu: 
 

• Dostawcy wyrobów zimnogiętych zostali połączeni w menu rozwijane. 
• Narzędzia do tworzenia obramowania paneli szklanych zostały zebrane w serię rozwijanych 

menu. 
• Wprowadzono ikony (polecenia) Nowych Funkcji dla: 

o Linia na Siatki 
o Siatki i Poziomy 
o Kreator kamer 

 

 
 

Wstążka>Tworzenie elementów> Dostawcy zimnogiętych 

 

 
Wstążka>Tworzenie elmentów>Narzędzia paneli szklanych 

 

 
Wstążka>Utwórz elementy>Linia na Siatki, Siatki i Poziomy, Kreator kamer 
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Panel Tworzenie z użyciem makr 
 
W tym panelu:  
 

• Oddzielne przyciski poleceń dla Structure Designer zostały połączone w paletę Structures 
Vault, który uruchamia paletę Advance Steel dla tych serii poleceń a polecenia są 
rozmieszczone w serii zakładek. 

 

 
Wstążka>Tworzenie makr>Structures Vault 

 

  
Vault>Zakładka Domyślna               Structures Vault>Zakładka Konstrukcja niestandardowa 
 
 
 

                  
Structures Vault>Zakładka  
Konstrukcja jednokodyg.                                    Structures Vault>Zakładka Konstrukcja wielokondyg. 
 

 

UWAGA: Sposób działania poleceń jest taki sam jak w poprzednich wersjach. 
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5.2 Nowe biblioteki 

Z każdą wersją PowerPack dla Advance Steel, zawartość biblioteki staje się coraz bogatsza o nowe 
profile różnych producentów. 

W wersji 2023 dodaliśmy następujące elementy:  

 
Nowe typy śrub dla Wielkiej Brytanii 

W odpowiedzi na częste prośby o zwiększenie liczby dostępnych typów śrub w systemie określiliśmy 
zakres dodatkowych śrub, które są często poszukiwane. Wszystkie te cechy zdefiniowano zgodnie z 
normami ISO.  

W zestawie znajdują się następujące śruby: 

• Nakrętki kopułkowe: 
o DIN1587 - M4-M24 

• Nity jednostronne: 
o ISO15977 (7 średnic) 

• Śruby z łbem kulistym: 
o ISO 7380 - M5-M16, klasy 8.8, 10.9, 12.9, A2 i A4 Nakrętka standardowa (NaW) i 

nakrętka kołpakowa (Dome Nut) 
• Śruby z łbem kulistym Bez zestawu: 

o jak wyżej, ale bez nakrętki i podkładki - użytkownik może wybrać długość. 
• Śruby z łbem stożkowym: 

o ISO10642 - M5-M20, klasy 8.8, 10.9, 12.9, A2 i A4 Nakrętka standardowa (NaW) i 
nakrętka kołpakowa 

• Śruby z łbem stożkowym bez zestawu: 
o jak wyżej, ale bez nakrętki i podkładki - użytkownik może wybrać długość. 

• Śruby imbusowa ISO 4762 
o M5-M64, klasy 8.8, 10.9, 12.9, A2 i A4 Standard (N+P) 

• Śruby imbusowa bez zestawu: 
o jak wyżej, ale bez nakrętki i podkładki - użytkownik może wybrać długość. 

• Pręty gwintowane: 
o Pręt gwintowany zwykły z nakrętką i podkładką na obu końcach.  

▪ M5-M64 klasa 8.8 o długości do 500mm. 
• Podkładki zwykłe: 

o ISO 7091 Podkładki zwykłe 
▪ aktualizacja nazw części w zestawieniach komponentów (BOM).  

o Podkładki zwykłe ISO 7089 
▪ wymagane jest oznakowanie CE 7091 dla śrub klasy 8.8 lub 10.9, a dla 

pozostałych klas śrub wymagane są podkładki 7089.  
 
 
 
 

UWAGA: Te nowe śruby można znaleźć w edytorze śrub w narzędziach do zarządzania, a użytkownik 
może dodać je do swoich preferowanych rozmiarów, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
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NOWOŚĆ: Steadmans Ltd (SIG) - Profile i złącza do podłóg antresolowych 

W tym wydaniu znajduje się aktualizacja Systemu podłóg antresolowych Steadmans.Asortyment 
łączników podłogowych został zaktualizowany zgodnie z najnowszą specyfikacją (marzec 
2022).Zmiany te są widoczne w profilach i szczegółach połączeń: 

• Elementy podłodowe antresoli, łączniki, belki  typu Insert i Oversail 
• Zmiana środka otworu/śruby 

                          

Link do strony Steadmans Mezzanine Systems: Steadmans Mezzanine Floor brochure issue.pdf 

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości A. Steadmans & Sons 

 

 

 
Lokalizacja 
 
 
Hiszpania - Portugalia: Lokalizacja mająca na celu przetłumaczenie poleceń i graficznego interfejsu 
użytkownika systemu Graitec na inne języki. 
 

https://www.steadmans.co.uk/wp-content/uploads/Steadmans-Mezzanine-Floor-brochure-issue-2-01-2022-3.pdf

