FÖREBYGG SKADOR
OCH EFFEKTIVISERA
VERKSTADEN
Pneumatiskt eller manuellt skyddssystem
som passar alla servicegropar

Återförsäljare:

MANUELLT
SYSTEM MED
ÖPPEN
FÖRVARING
›› Formsprutade aluminiumlameller
anpassade för olika groptyper.
›› Snabb installation oavsett typ av grop.
›› Finns i singel- och dubbelutförande
beroende på gropens längd.

PNEUMATISKT
SYSTEM MED
INNESLUTEN
FÖRVARING
›› Systemet kan installeras i befintlig grop
oavsett gropprofil.
›› Inget avancerat förarbete krävs.
›› Förvaringslåda och glidlist monteras på
gropkanten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
MATERIAL

Skyddslamellerna är tillverkade i aluminium och har trapetsformade tvärsnitt.
Mått: B1=100 mm | B2=70 mm | H=35 mm. Monterade med länkkedja i stål och
30 mm kullager.

KAPACITET

Certifierad kapacitet 1500 Kg/m².

UTFÖRANDE

Passar gropar upp till 40 meters längd med en gropbredd på 600–1300 mm.
För gropar mellan åtta och 20 meter behövs en pneumatisk motor. För gropar
mellan 20 och 40 meter behövs dubbla pneumatiska motorer. Gropskyddet
förvaras i ena änden av gropen.

Pneumatisk version

I förvaringsutrymmet finns en reverserbar pneumatiskt manövrerad motor, växellåda, ändlägesventiler, tryckregulator, manometer, fuktavskiljare, ljuddämpare,
galvaniserat plåtfäste och stödbeslag, kontrollpanel, automatisk stoppfunktion
samt nödstoppsknapp.

Manuell version

Det manuella gropskyddet manövreras med handkraft och lämpar sig för gropar
på upp till åtta meter. Levereras med manuell låsmekanism.

KRAFTKÄLLA

Systemet drivs av tryckluft eller med handkraft, vilket gör systemet säkert att
använda bland exempelvis gasdrivna fordon.

ANVÄNDNING

Gropen kan täckas helt eller delvis på ett snabbt och säkert sätt.

KONTROLLPANEL
Avser pneumatisk version

Med knapparna på den närbelägna kontrollpanelen kan operatören starta systemet och därigenom öppna eller stänga gropen på några sekunder.

SÄKERHET

Den pneumatiska versionen har två nödstoppsknappar; en på kontrollpanelen
och en nere i gropen. Bägge versionerna är säkra att gå på, men ej avsedda
för fordon.

CERTIFIERINGAR

CE-märkt och Apave-certifierad
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