SPECYFIKACJA PRODUKTU

Słupek 888 Safety
Mocny i smukły. Posiada podstawę Basics z pokrywą odporną na zarysowania.
Doskonale sprawdzi się w zakładach produkcyjnych, magazynach i obszarach
o dużym natężeniu ruchu.

Cechy i korzyści

− Safety to stalowy słupek wysokiej jakości z mocną żeliwną podstawą,
która posiada pokrywę NoScuff™ ABS z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym.
− Stalowa konstrukcja w połączeniu ze smukłym wyglądem sprawiają,
że słupek Safety idealnie nadaje się do zastosowań związanych
z bezpieczeństwem i ochroną, gdzie wymagane jest połączenie
użyteczności i stylu.

Ø343mm

− Czarna głowica kasety kontrastuje z kolorowym słupkiem zapewniając
maksymalną widoczność słupka i barierki.
− Ekonomiczne rozwiązanie do obszarów o dużym natężeniu ruchu.
− Najbezpieczniejsza barierka na rynku - nasze kasety wyposażono w
najbardziej unikalny na rynku system hamowania zapewniający
− wolniejsze zwijanie się taśmy.
3.65M Maximum

Specyfikacja produktu
− Słupek metalowy dostępny w kolorach malowanych proszkowo:
czerwonym lub żółtym.
− Dostępny z dowolnymi standardowymi taśmami Tensator® o szer. 50mm.
− Modułowa konstrukcja kasetowa posiada w standardzie czteropunktowe
złącze z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób.

972mm

Ø50.8mm

− Pozwala to przypinać inne produkty Tensabarrier® do połączenia
wielowypustowego na głowicy kasety.
− Standardowo wyposażona w końcówkę taśmy z zabezpieczeniem przed

37mm

ingerencją niepowołanych osób.
− Słupek można łączyć z wszystkimi akcesoriami Tensabarrier®, w tym z

Waga 9 kg

naszą gamą ramek informacyjnych i uchwytów ściennych.

Zastosowania

Kod zamówienia
888B-STD - Słupek Safety z podstawą Basics 2,3 m

- Eliminuje niebezpieczne warunki pracy dzięki wyraźnemu wytyczeniu dróg.
- Ogranicza dostęp do obszarów niebezpiecznych.

888B-MAX - Słupek Safety z podstawą Basics 3,65m

- Używany do identyfikacji zagrożeń zanim powstanie szkoda.
- Doskonale sprawdzi się w magazynach, obszarach przemysłowych i
miejscach serwisowania

Konfiguracja produktu
Modele podstawy

Podstawa Basics

Wykończenia słupka

Dostępne dwa kolory
malowane proszkowo

Rodzaje taśmy

Długość taśmy

Standardowa
taśma

Dostępne dwie
długości o szer. 50mm

50mm
szer.
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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).
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