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Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną
jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat. 

Trwałość

Naprowadzacze kół, jak sama nazwa wskazuje, są pomocne w nakierowaniu kół naczepy auta dostawczego podczas
cofania w odpowiedni tor doku wyładowczo-załadunkowego. Jednym słowem mają zapewnić ustawienie naczepy
w świetle bramy załadowczej. Tego typu odbojnice mają zastosowanie w strefie załadunkowej magazynów.
Standardowo naprowadzacze malowane są w kolorze żółtym, choć proponujemy również naszym Klientom w ocynku
ogniowym. Odbojnice montowane są do podłoża przy użyciu kołków rozporowych. Naprowadzacze produkujemy jako
lewe i prawe o długości 2000mm z rur o średnicy 88,9 i 159mm.
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