SPECYFIKACJA PRODUKTU

®

Kaseta ścienna 970 XL
z taśmą NightView™

Oferuje najdłuższą taśmę dostępną w barierkach naściennych

Cechy i korzyści

232
120

Na zdjęciu pokazano taśmę przypiętą do dostarczonego uchwytu ściennego.

232 mm

223

120 mm

− Taśma o długości do 23 metrów. Jest to najdłuższa samozwijająca się
taśma dostępna w kasecie naściennej.
− Kaseta wyposażona w odblaskową, zwiększającą bezpieczeństwo,
bardzo dobrze widoczną taśmę NightView™ od Tensator.
− Taśmę można łatwo naciągnąć na dowolną długość do 23 metrów.
− Rozwiązanie idealne do wygradzania dużych powierzchni, takich jak
wjazdy i wyjazdy dla pojazdów oraz miejsca załadunku.
− Produkt odporny na działanie czynników atmosferycznych przeznaczony
do stosowania na zewnątrz

Specyfikacjaproduktu

− Kaseta stalowa malowana proszkowo z obudową w widocznym żółtym

223 mm

kolorze i z czarną rączką.
− Wytrzymały ręczny mechanizm zwijania taśmy z powrotem do kasety.
− Mechanizm napinający umożliwia naciągnięcie taśmy na dowolną
długość do 23 metrów.
− W kasecie umieszczono 23 metry stosowanej na zewnątrz, antystatycznej
taśmy typu NightView™ w żółto i czarną jodełkę.
− Kaseta dostarczana z uchwytem ściennym, który należy przymocować
do ściany lub odpowiedniej powierzchni – z łatwością można przypiąć do

Weight 4.8kg

niego końcówkę taśmy.
− Materiały potrzebne do mocowania naściennego nie są dostarczane w
się kasetę.
− Dostępny jest opcjonalny mechanizm blokujący. Umożliwia on
125

140 mm

R6
zestawie, zależą one od rodzaju
ściany lub powierzchni, do której montuje

75 mm

zabezpieczenie taśmy przed nieupoważnionym dostępem i zwinięciem

Zastosowania
160

125

140

R6
taśmy z powrotem do kasety.

75

− Umożliwia wygrodzenie miejsc załadunku, magazynów oraz wjazdów
i wyjazdów.
− Idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych.

R6

160
125 mm

Kod zamówienia:
970-35-NV-D4 - XL Wall Unit with NightView™ Webbing

MILTON KEYNES
+44 1908 684 600
WWW.TENSATOR.COM

NEW YORK
+1 631 666 0336

DUBAI
+971 4 2997 228

75

160 mm

PARIS
+33 1 43 09 85 00

FRANKFURT
+49 69 3003 89 010

WROCLAW
+48 71 359 3800

Ze względu na dynamiczny charakter naszej działalności specyfikacje ulegają ciągłym zmianom, dlatego niniejsza karta produktu ma jedynie charakter informacyjny.
Ze względu na tolerancje produkcyjne i ręczny charakter wytwarzania naszych produktów, gotowe wyroby mogą mieć tolerancje wagowe +/- 10%.
Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, odwiedź naszą stronę internetową www.tensator.com. Niniejszy dokument nie stanowi żadnych gwarancji, jawny lub domniemanych (E&OE).

