
ÜTKÖZÉSVÉDELEM – BIZTONSÁGI KORLÁTOK, 
OSZLOPOK ÉS TOVÁBBI TERMÉKEK

Rugalmas polimer korlátok
A forradalmian új fejlesztésű polimer anyagból készült d-flexx korlátok képesek „elnyelni”, tompítani az ütközési erőket. Ez segíthet 
megelőzni, kivédeni azt, hogy ütközés esetén sérüljön a sorompó, a talaj vagy a raklapemelő gép. Ez a higiénikus, vegyszerálló 
és könnyen tisztítható polimer anyag kiváló megoldás lehet még a gyár legérzékenyebb területeire is. 

* a képek illusztrációk
 ( Rugalmas anyag, deformálódik, de ütközés után visszanyeri eredeti alakját

 ( Kültéri és beltéri használatra

 ( 100%-ban újrahasznosított anyagból készült

 ( Könnyű szerelés – a rögzítőket az ár tartalmazza

 ( Jelentősen csökkentheti a karbantartási költségeket

 ( Elérhetők egyedi méretek is, igazodva vevői igényekhez

Termék kategóriák
 ( Biztonsági korlátok és ajtók, kapuk

 ( Védőrudak padlózatra

 ( Parkolást segítő védőrudak padlózatra

 ( Védőlécek és járdaszegélyek

 ( Ütközésvédelmi oszlopok

 ( Állvány és oszlopvédők

Fém biztonsági korlátok
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D-Flexx Biztonságos & rugalmas megoldások
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 ( Rugalmas ütődésvédelem
 ( A rugalmas anyag az ütődéshez idomulva alakul és a behatást követően 
visszanyeri korábbi formáját
 ( Bel- és kültéri használatra is alkalmas
 ( 100%-ban újrahasznosítható
 ( Könnyű telepítés – a szerelési anyagokat is biztosítjuk
 ( Csökkenthetik a működési költségeket
 ( Egyedi termékek is elérhetők

Delta rugalmas biztonsági korlát

 ( Gyalogos és autós közlekedő-útvonalak innovatív és hatékony 
elválasztása egymástól
 ( Egyedi megoldásokra is van lehetőség
 ( Az alapverzión túl négy rúddal, 1200 és 1600 mm magasságban 
is elérhető

Charlie & Hotel közlekedési korlátok
 ( Kiváló védelmet jelentenek gépek, raktárkészlet vagy dolgozók 
számára is
 ( Könnyű és gyors telepítés
 ( Egyedi hosszúságban is elérhetők
 ( Segítségükkel lehetséges a munkaterületek és közlekedési útvona-
lak könnyű és gyors elkülönítése
 ( A „Hotel” közlekedési korlát nagyobb védelmi zónát biztosít a maga-
sabb oszlopoknak és a dupla védőcsőnek köszönhetően

Foxtrot & Kilo gépvédő kerítések

 ( Rugalmas, könnyen és gyorsan alkalmazható megoldások a munkate-
rületek és közlekedési útvonalak elválasztására
 ( Kiszállításuk összeszerelt állapotban történik, nincs szükség további 
összeszerelésre
 (Oldalt további védőcsövekkel, a védelmi terület bővítése céljából
 ( A „Kilo” gépvédő kerítés masszívabb védelmet biztosít a plusz alsó 
védőcsőnek köszönhetően

Bravo rugalmas oszlop

 ( Felfogja az ütközési energiát
 ( A speciális anyag védelmet nyújt a padlózat és a gép megrongálódá-
sával szemben is
 ( Jó láthatósága és robosztus kivitele folytán jó megoldást adhat áru-
készlet és dolgozók védelmére is
 ( A 200 mm átmérőjű oszlopok 516 mm, 760 mm és 1200 mm magas-
ságban is elérhetők
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Mike védőrúd padlózatra
 ( Rugalmas „fekvőrendőr” jellegű védőrúd, ami jó megoldás lehet falak és 
szerelősorok padlószinten történő ütközésektől való védelmére
 ( Kerek alakja lehetővé teszi az ütközési energia eltérítését
 ( A legtöbb D-flexx terméktípussal kombinálható, komplex biztonsági  
megoldás céljából
 ( Könnyen telepíthető és költséghatékony megoldás az ütközések  
megelőzésére

Acél védőkorlát
 ( Horganyzott, kültérre is megfelelő
 ( RAL 1023-hoz hasonló sárga színben
 ( Standard méretek: 500 mm és 1000 mm magasságú oszlopok, 1000, 1200, 1350 és 1500 mm 
hosszú összekötő elemek
 ( Egyedi hosszúságú elemek is rendelhetők
 ( Az összekötő elemek szerelési anyaggal együtt kerülnek kiszállításra, a padlózati rögzítő 
elemek külön elérhetők
 ( Elérhető 25 kiegészítő alkatrész külön, például kapuk, padlózatra helyezhető védőrudak és 
figyelmeztető jelzések.

Szétnyitható korlátok
 ( 39 különböző változat
 ( Széles termékválaszték
 ( Fix és mozgatható változatok is elérhetők
 ( Szétnyitható és összehúzható
 ( Porszórt acélból
 ( Kerek 60 mm átmérőjű vagy négyszögletes 70 x 70 mm szélességű-vastagságú 
oszlop, mozgatható vagy padlózatra szerelhető alaplemezzel
 ( 3,6 méterre kihúzható verzió, 25 mm x 4 mm laposacél anyaggal
 ( 4 méterre kihúzható verzió, 40 x 5 mm laposacél anyaggal
 ( Sárga-fekete vagy piros-fehér színben mindkét oldalon
 ( A padlózati rögzítő elemek külön elérhetők
 ( Alkalmas bejáratok, területek átmeneti lezárására
 ( Egyes elemek tartórúddal csatlakoztathatók
 ( Ellátható információs táblával
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Acél ütközésvédelem

 ( Kiváló minőségű acélból
 ( Hatékony védelem árukészlet, gépek és épületek számára akár kül-, akár 
beltéren
 ( Jól láthatóan jelölt veszélyes területek a sárga festésen fekete figyelmezte-
tő csíkokkal
 ( A hajlítási technológiának köszönhetően nincsenek hegesztési varratok a 
hajlított védőelemeknél
 ( Külön elérhető padlózati rögzítőelemekkel rögzíthetők
 ( Több típusban és méretben elérhetők

Oszlopvédelem

Kerek oszlopok
 ( Polietilénből készül, 1100 mm magas
 ( Sárga színű, fényvisszaverő csíkokkal
 ( Egy személy által telepíthető má-
sodperceken belül, megerősített 
tépőzáras rögzítőkkel

Szett szállítókocsival és láncos oszlopokkal
 ( A szett tartalma: Egy szállítókocsi, hat horganyzott és porszórt oszlop 
sárga-fekete vagy piros-fehér színben, hat mobil alaplemez és 25 
méter polietilén lánc
 ( Jó megoldás az eszközök tárolására és szállítására
 ( TÜV tanúsítvánnyal rendelkeznek az acél oszlopok és a szállítókocsi is
 ( Védőhuzattal
 ( Bel- és kültéri használatra

Nyolcszögletű oszlopok
 ( Több méretű oszlophoz is elérhető
 ( Kiváló minőségű polietilénből, sárga 
színben
 ( A tépőzáras rögzítésen túl nem 
szükséges más módon rögzíteni a 
padlózathoz

Moduláris oszlopvédelem
 ( 200-700 mm átmérőjű vagy ilyen 
oldalszélességekkel rendelkező osz-
lopok számára
 ( Igény szerinti méretre vágható


