PALLSTÄLL OCH STOLP
SKYDD

Pallställ är inte utformad för att tåla ett flertal
truck påkörningar. Även låg hastighets kollisioner
kan leda till strukturella skador som utsätter
arbetare för risk och är kostsamt att reparera.

Bevisat över hela världen att vara enastående slagtålig
 Säljs i över 60 länder = bevisad prestanda
 Bureau Veritas testad framifrån & sidokollision *
 Godkänd enligt EN 15512-2009, FEM 10.2.02, AS4084-2012
 Minskar pallställs skador = kronor sparade
 Förbättrar arbetsplatssäkerheten = Minskar risken för kollaps
 Unik patenterade clips = Inget behov att borra i betonggolv
 Säkert fäste mot stolpe = inga extra fästen behövs
 Installeras på minuter = billig arbetskostnad = kronor sparas
 Unik 134mm storlek och stapelfunktion = flexibelt
 Låg reparationskostnad = byt bara skadade delar
 3 Protect-it 3’s per stolpe rekommenderas (402mm höga)
 3 Protect-it 4’s per stolpe rekommenderas (402mm höga)
 Tillgängliga i gult och svart, säkerhet färger
 Tillverkade i extremt hög stötabsorberande plast
 Påkörningstålig ikylrum upp till ‐40 grader

Three
Protect-it 3M’s
visas här

Vi har ett Protect‐It ™
produkt som passar alla
stora märken och
storlekar på stolpar.
Vänligen kontakta oss för
mer information.
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Simple Installation
Vi rekommenderar
regelbundna pallställs
inspektioner i enlighet med
lokala Health & Safety
Laws.Byt ut alla skadade
produkterna omedelbart.
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*Refer to www.protect-it.com.au for test rorts
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STRUKTURELLT STOLP
SKYDD

Photographed in Germany

en revolutionerande PLATSBESPARANDE
strukturell stolpe utformad för att minimera
skador från fordons påkörningskrafter.



















Unik patenterad modulär design
Säljs över hela världen = bevisad prestanda
Alla storlekar härrör från en SKU = kronor sparas
Utbyggbar, passar en oändlig kombination av storlekar & former
FYRKANTIGA,RUNDA, REKTANGULÄRA,“H” & “I” BALKAR
FULLSTÄNDIGT TESTAD‐FEA och "i verkliga världen”
Minskar Stolp Skador = kronor sparas
Förbättrar arbetsplatssäkerhet = Minskar risken för kollaps
Ger en stötabsorbering i alla riktningar.
Kompakt = tar minimal plats i lageryta
Fästs runt pelaren = inga extra fästen behövs
Påkörningstålig ikylrum upp till ‐40 grader
Enkel installation = instruktionerna i lådan
Installeras på minuter = billig arbetskostnad = kronor sparas
Låg reparationskostnad = byt enbart skadade komponenter
Leveranskostnad är en bråkdel av våra konkurrenter=kr sparas
Tillverkade i extremt hög stötabsorberande plast

 KLARAR CRASH TEST
Ingen stolpskada på en 8” (200UC_59) stolpe efter en 2.7 tons
truck krock i 6km/h.
Varje box innehåller 20 segment och 8 anslutningsstift

Vi rekommenderar regelbundna rack
inspektioner i enlighet med lokala Health & Lagar
Säkerhet.
Byt ut alla skadade produkter omedelbart.
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