SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nakładka na pachołek TC114
Odporna na działanie czynników atmosferycznych. Stwórz bardzo
dobrze widoczną tymczasową barierę w kilka sekund, skuteczniejszą
niż tylko same pachołki. Idealną do zastosowań związanych z BHP.

Cechy i korzyści
− Nakładka zapewnia 3,65 metra samozwijającej się taśmy w ukośne
pasy białe i czerwone, umieszczonej w trwałej kasecie z tworzywa
sztucznego w kolorze pomarańczowym, którą mocuje się na górnej
części standardowego pachołka drogowego.
− Zmień kilka standardowych pachołków drogowych w elastyczny,
atrakcyjny cenowo system barier tymczasowych.
− Idealnie nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, ale należy
unikać trwałej ekspozycji zewnętrznej.
− Najbezpieczniejsza bariera na rynku - nasze kasety wyposażono w
najbardziej unikalny na rynku system hamowania zapewniający
wolniejsze zwijanie się taśmy.

Ø85mm

Specyfikacja produktu

3.65M Maximum

− Nakładka jest wykonywana w doskonale widocznym kolorze
pomarańczowym odpornym na działanie promieni UV.
− Nakładki i pachołki sprzedawane oddzielnie, nie ma potrzeby
używania narzędzi.
− Dwie nakładki wymagane są jako minimum do stworzenia bariery.
− Dostępna ze standardową taśmą Tensator® (50mm) w białe i
czerwone
− ukośne pasy lub z taśmą NightView™ w białe i czerwone ukośne
pasy zapewniającą dodatkową widoczność.
− Modułowa konstrukcja kasetowa posiada w standardzie
czteropunktowe złącze z zabezpieczeniem przed ingerencją
niepowołanych osób.
− Standardowo wyposażona w końcówkę taśmy z zabezpieczeniem
przed ingerencją niepowołanych osób, zapobiegającą
przypadkowemu odpięciu się taśmy.
− Nakładkę można łączyć z ramką informacyjną Tensacone®.

232mm

Waga 0.4kg

900mm

Zastosowania
− Eliminuje niebezpieczne warunki pracy dzięki wyraźnemu
wytyczeniu dróg.

Kod zamówienia
TC114 – Tensacone Topper

− Ogranicza dostęp do obszarów niebezpiecznych.
− Używana do identyfikacji zagrożeń zanim powstanie szkoda.
− Idealnie nadaje się do miejsc utrzymania ruchu i
magazynów.

Konfiguracjaproduktu

− Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Wykończenie nakładki

Dostępna w kolorze
pomarańczowym.

Rodzaje taśmy

Długość taśmy

Wygląd taśmy

Standardowa
taśma

50mm szer.

Standardowa taśma
w ukośne pasy białe
i czerwone lub taśma
NightView™ w ukośne
pasy białe i czerwone

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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