ZAŠČITA PALETNIH REGALOV & STEBROV

Skladiščni regali niso narejeni, da bi zdržali več fizičnih
trkov viličarja. Celo trki pri nizki hitrosti, lahko povzročijo
poškodbe v strukturi, ki predstavljajo nevarnost za
delavce in zahtevajo zelo draga popravila.

Svetovno dokazano, da nudi izjemno odpornost na udarce!

















Prodan v več kot 60 državah = dokazane zmogljivosti
Testirano pri BUREAU VERITAS za čelne & bočne učinke *
Ustreza EN 15512-2009, FEM 10.2.02, AS4084-2012 standardom
Zmanjšuje poškodbe regalov = prihranki €
Izboljšuje varnost na delovnem mestu = Zmanjšuje rizik porušitve
Edinstvena zasnova s sestavljanjem na klik = Ni potrebno vrtanje v
beton
Trdno oprijemanje stebrov = ni potrebe po dodatni pritrditvi
Namesti se v nekaj minutah = nizki stroški dela = prihranki €
Enotna velikost in prilagajanje oblikam = prilagodljivost
Nizki stroški popravila = zamenja se le poškodovan element
Odporen na udarce (v hladnih pogojih) pri temperaturi do -40 ⁰C
Protect-it za višino zaščite 134mm, zahteva 3 kose po stebru
Najbolj ustreza dimenzijam stebrov od 70mm do 127mm
Ustreza večini znamk regalov
Razpoložljiv v rumeni in črni varnostni barvi
Narejen iz ultra visoko odpornega polymera

Enostavna montaža
Priporočamo redne preglede
zaščit v skladu z zakonodajo, na
področju zdravja in varnosti.
Poškodovane izdelke je potrebno
takoj zamenjati.

Prikazan je
Protect-it 3M

Protect-it™ izdelek je
primeren za vse glavne
blagovne znamke in
velikosti regalov.
Prosimo, kontaktirajte
nas za več informacij.

Tabela
za izbor Protect-it
PROTECT-IT
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4L

2.6" - 3"

25 - 36mm

50 - 63mm

Y

1" - 1.3"

66 - 76mm

3L

102 mm

3Q +2 P3 clips

3" - 4"

118 mm

3Q +2 P2 clips

4" - 4.7"

152 mm

3Q +2 P1 clips

5" - 6"

Y

XX

2.7" - 3.5"

3.75"- 5"

X

Y

www.protect-it.com.au

* Za pregled opravljenih testov si oglejte našo spletno stran

Eye-Catcher Innovations, Australia

t: +61 (0) 8 84437500

e: info@protect-it.com.au

www.protect-it.com.au

STRUKTURNA ZAŠČITA STEBROV

Slikano v Nemčiji

Revolucionarni PRIHRANKI PROSTORA
pri varovanju nosilnih stebrov in manjši
škodi na vozilih.






Depth
Globina

Edinstvena patentirana modularna zasnova
Prodan po vsem svetu = dokazane zmogljivosti
Vse dimenzije se sestavijo iz enega elementa = prihranki €
Razširljiv, primeren za neskončne kombinacije velikosti ali oblik:
KVADRATNO, OKROGLO, PRAVOKOTNO,“H” & “I” PROFILI
 POPOLNOMA TESTIRANO - FEA in “v praksi”
 Zmanjšuje poškodbe stebrov = prihranki €
 Izboljšuje varnost pri delu = Zmanjšuje rizik porušitve
 Absorbira vpliv iz vseh smeri
REZULTATI UDARNIH TESTOV
 Kompakten = minimalno zavzemanje skladiščnega prostora
Brez poškodbe stebra 8 "(200UC_59) s silo 5952lb (2,7 tone)
viličarja pri hitrosti 3.75mph (6km / h).
 Prilega se okoli stebra = brez potrebnih dodatnih pritrditev
 Odporen na udarce (v hladnih pogojih)
Vsaka škatla vsebuje 20 segmentov in 8 povezovalnih palic.
 pri temperaturi do -40 ⁰C
Število škatel Protect-it MAXI, za 1 meter visoko zaščito
 Enostavna montaža = navodila v škatli
Protect-it MAXI boxes needed for 1000mm high protection
PRAVOKOTNI IN KVADRATNI STEBRI - Širina
 Montaža v minuti = nizki stroški dela
RECTANGULAR & SQUARE COLUMNS - Width
mm
75-140
150-300
300-475
475-650
650-800
 Nizki stroški popravila = zamenja se le poškodovan element
1
1.5
2
2.5
3
75-140
 Nižji stroški dostave v primerjavi s konkurenco = prihranki €
2
2.5
3
3.5 150-300
 Narejeno iz ultra visoko odpornega polymera
3
3.5
4
300-475
Halve
the
number
if
you
4
4.5
475-650
Prepolovite število, če potrebujete
Priporočamo redne preglede zaščit v skladu z
samo
višine
5
650-800
onlypolovico
require
half the height
zakonodajo na področju zdravja in varnosti.
Poškodovane izdelke je potrebno
takoj zamenjati

OKROGLI STEBRI - premer
ROUND
COLUMNS - Diameter

75-150

1

150-275 225-375 350-500 425-600 480-700 575-800
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2
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4
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