Odbojnice wózkowe

GC SAFETY
Bollards & Balustrades

wersja ECO lub PRO
rama ø60,3, ø76,1
folia: I lub II generacji
montaż na stopie
produkt wykonany zgodnie
z PN-EN ISO 3834
ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461
oznaczenie grubości powłoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
folia odblaskowa zgodna
z normą EN 12899
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Odbojnice wózkowe

Odboje wózkowe wykorzystywane są do zabezpieczania regałów, ścian oraz ważnych urządzeń infrastruktury
wewnętrznej. Tego typu odbojnice przemysłowe mają zastosowanie na przykład w magazynach oraz halach
i zakładach produkcyjnych, gdzie stanowią skuteczną ochronę przed przypadkowym uderzeniem wózkiem widłowym.
Standardowo nasze odbojnice wózkowe pomalowane są żółtą farbą i oklejone czarną folią, dzięki czemu widać je
z bardzo dużych odległości. Posiadamy w ofercie odbojnice wózkowe liniowe o długości 1500 - 2000mm oraz narożne
o długości ramion 750mm, montowane do podłoża przy pomocy dospawanej stopy na kołki rozporowe. Standardowo
odbojnice magazynowe wykonujemy z rur o średnicy 60,3 lub 76,1mm, choć na życzenie Klienta wykonujemy
odbojnice z rur o innych średnicach.

Trwałość
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.
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