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PRZEMYŚLANE MOCOWANIA SĄ DOBRYM UZUPEŁNIENIEM SYSTEMU. NASZA OFERTA MOCOWAŃ,

W POŁĄCZENIU Z ODPOWIEDNIMI PANELAMI I SŁUPKAMI, ZAPEWNI MAKSYMALNE

 BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU,MASZYN I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH.

Solidnie przetestowany system

zabezpieczeń ma wiele unikatowych 

rozwiązań. Wysokość mocowań można

łatwo dostosować do nierównych

podłóg, przesuwając je w górę i w dół.

Słupek 60x40 mm wraz z panelami St20

wytrzymują uderzenie o sile 1600 dżuli.

Szybki i łatwy dostęp do strefy zagro-

żenia. Odkręć mocowanie od środka za

pomocą klucza imbusowego. Po ponow-

nym umieszczeniu panela wszczelinach

mechanizb blokujący zatrzaskuje panel

w prawidłowej  pozycji.  

Słupki 80x80 mm oraz solidne wsporniki

w tym systemie są najlepszą alternatywą

w warunkach o podwyższonym ryzyku

uderzenia. Instalowany z panelami ST30

wytrzymuje uderzenie o sile 2 500 dżuli.  

Kombinacja górny wspornik Smart Fix

i dolny wspornik Rapid Fix sprawiają,

że instalacja i demontaż tego systemu

są łatwe i szybkie.   

Dla pełnego zabezpieczenia maszyn-ten

wspornik przylega do paneli z przodu 

każdego słupka, usuwając przerwę 

miedzy panelami i słupkami.  

Stopa Base Fix może zastąpić słupek,

najlepiej sprawdza się w przypadku

niskich wygrodzeń.  

Drut 3 mm i rozmiar oczka 20x100 mm.

Wybierz panel ST20 w ramie 19x19 mm

lub panel ST30 w ramie 30x20 mm.

Standardwe szerokości paneli to:

200, 300, 500, 700, 800, 1000, 1200,

1500mm przy wysokości 2050mm. 

   

3mm panele PC, transparentne lub

kolorowe dlaochrony spawalniczej, 

mocowane śróbami do ramy 30x20mm.

Przetestowane na działanie uderzena o 

sile 1600  dżuli! Standardwe szerokości 

paneli to: 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 

1200, 1500mm przy wysokości 2050mm.   

Pełna blacha stalowa o grubości 0,7 mm

przyspawana do ramy panelu 19x19mm

tworzy w pełni osłonięte stanowisko

pracy.  Standardwe szerokości paneli

to: 200, 300, 700, 800, 1000 i 1200mm

przy wysokości 2200mm.   
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JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY KOLOR? BLADY BŁĘKIT, 

LIMONKOWY, A MOŻE ZIELEŃ DŻUNGLI?PANELE 

SIATKOWE I SYSTEMY SĄ DOSTĘPNEW KAŻDYM

 KOLORZE, JAKI SOBIE PAŃSTWO ZAŻUCZĄ, CHOĆ

 PREFEROWANYM PRZEZ NAS KOLOREM JEST SZARY. 

Coraz większa liczba klientów firmy Troax wybiera 

niestandardowe kolory dla swoich paneli siatkowych

i systemów. Wybór okreslonego koloru osłon w halach

produkcyjnych i magazynach może być ważnym

elementem profilu firmy. Firma Troax lakieruje

fabrycznie wszystkie produkty na dowolny kolor RAL

od mocnych kolorów ostrzegawczych do zharmonizo-

wanych palet kolorów.  

Należy pamiętac, że w warunkach przemysowych,

gdzie występują maszyny i zautomatyzowane procesy,

obowiązują najsurowsze przepisy i wymogi dotyczące

bezpieczeństw. Kolor paneli siatkowych otaczających 

robota lub maszyne musi umozliwiac dobra kontrolę

pracy. Dlatego większość klientów nadal wybiera

standardowy kolor szary, który zapewnia najlepszą 

przejrzystość. Panele i słupki w standasrdowych

kolorach są dostępne od ręki.
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