
225 475 730 990 1240 1495

Uwagi specjalne / szkic:

Przeznaczenie
• Zabezpieczenie drzwi • Zabezpieczenie maszyny • Zabezpieczenie magazynu • ściana rozdzielająca

Liczba drzwi obrotowych: 

Obróbka powierzchni: RAL 9005 / stal nierdz. / cynk wana / RAL........................

Klient:

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Adres dostawy:

Liczba metrów:

Liczba paneli

Wysokość typu: H=2120

Liczba drzwi przesuwnych:

Formularz do wyceny

Najważniejsze elementy do obróbki materiałów:
• Ogrodzenie Zabezpieczające • Przenośniki Pionowe • Moduły Paletyzujące

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ "

Wysokość typu: H=1040

Przełącznik drzwi: tak / nie
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Rysunek/szkic: wysłać na adres info@Qimarox.com

Securyfence®

Securyfence to nie tylko bezpieczne, ale również bardzo uniwersalne ogrodzenie maszyn. Wyjątkowa jest prostota i 
szybkość montażu ogrodzenia Securyfence. Ponieważ wszystkie panele można wykonać na wymiar zwykłym urządzeniem 
ręcznym, nie jest już wymagana droga technologia do wykonania idealnie pasującego ogrodzenia. Jedyna rzecz, jaką 
trzeba wcześniej wykonać, to zamówienie odpowiednich paneli, stojaków i rurek mocujących. W ten sposób na miejscu 
projektuje się idealne ogrodzenie.
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Zalety ogrodzenia Securyfence

•	 Szybki	montaż		 •	 Dobra	widoczność	
•	 łatwe	wykonanie	na	wymiar	 •	 Wymiarowanie	zgodnie	z	normami	CE	i	NEN			
•	 Bardzo	duża	stabilność	dzięki	profilowaniu		 •	 Opatentowany	system	produktów
•	 System	modułowy	 •	 Dostawa	z	magazynu
•	 Dostępne	w	wersji	ze	stali	nierdz

Jeszcze nigdy nie było tak prosto

Tradycyjne	systemy	ogrodzeniowe	składają	się	z	paneli	kratowanych	spawanych	w	stalowych	prowadnicach.	Wadą	takiego	
rozwiązania	jest	to,	że	wszystkie	panele	należy	wcześniej	wykonać	dokładnie	na	wymiar.	Ogrodzenie	Securyfence	jest	skonstruo-
wane	zupełnie	inaczej.	Ten	opatentowany	system	składa	się	z	profilowanych	paneli	kratowanych,	przykręconych	za	pomocą	
rurek	do	stojaków.	Standardowe	wymiary	są	nieodpowiednie?	W	takiej	sytuacji	można	przyciąć	i	przypiłować	panele	kratowane	
oraz	rurki	na	miejscu	na	odpowiedni	wymiar.	Montaż	bezpiecznego	ogrodzenia	jeszcze	nigdy	nie	był	taki	prosty.

Bezpieczne i niezawodne

Oczywiście	ogrodzenie	Securyfence	spełnia	wszystkie	normy	CE	i	NEN	dotyczące	bezpieczeństwa.	Wyróżnia	się	profilowanie	
paneli	kratowanych,	zapewniające	wyjątkową	stabilność.	Ponadto	Qimarox	dostarcza	pojedyncze	i	podwójne	drzwi	obro-
towe	oraz	przesuwne,	w	których	można	zamontować	przełączniki	drzwi,	aby	zapewnić,	że	maszyna	zatrzyma	się	po	otwarciu.	
Ponieważ	system	Securyfence	stosowany	jest	do	ogradzania	terenu,	drzwi	można	zamykać	zasuwą	lub	kluczem.	Na	życzenie	
dostarczamy	również	drzwi	elektryczne	lub	pneumatyczne.

Standardowe szerokościStandardowe wysokości 
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Informacja techniczna
Panele	kratowane 
Słupy
Drzwi
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Uwagi specjalne / szkic:

Przeznaczenie
• Zabezpieczenie drzwi • Zabezpieczenie maszyny • Zabezpieczenie magazynu • ściana rozdzielająca

Rysunek/szkic: wysłać na adres info@Qimarox.comLiczba drzwi obrotowych: 

Obróbka powierzchni: RAL 9005 / stal nierdz. / cynk wana / RAL........................

Klient:

Osoba kontaktowa:

E-mail:

Adres dostawy:

Liczba metrów:

Liczba paneli

Wysokość typu: H=2120

Liczba drzwi przesuwnych:

Formularz do wyceny
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Securyfence®

Securyfence to nie tylko bezpieczne, ale również bardzo uniwersalne ogrodzenie maszyn. Wyjątkowa jest prostota i 
szybkość montażu ogrodzenia Securyfence. Ponieważ wszystkie panele można wykonać na wymiar zwykłym urządzeniem 
ręcznym, nie jest już wymagana droga technologia do wykonania idealnie pasującego ogrodzenia. Jedyna rzecz, jaką 
trzeba wcześniej wykonać, to zamówienie odpowiednich paneli, stojaków i rurek mocujących. W ten sposób na miejscu 
projektuje się idealne ogrodzenie.
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Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ "

Wysokość typu: H=1040

Przełącznik drzwi: tak / nie


