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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers
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Securyfence ułatwia wymianę paneli siatkowych i drzwi 
 
Mocniejsze drzwi zapewniające bardziej uniwersalną 
ochronę maszyny 
 
Qimarox rozbudował system ogrodzeń zabezpieczających Securyfence o nową linię drzwi na 
zawiasach i przesuwnych. Nowe drzwi są zawsze dostarczane w stanie wstępnie 
zmontowanym i są nie tylko mocniejsze oraz trwalsze niż w poprzedniej linii, ale także 
zwiększają uniwersalność systemu. Ponieważ mają takie same wymiary jak standardowe 
panele siatkowe Securyfence, teraz łatwiej jest nawet zamontować drzwi. 
 
Nowe drzwi na zawiasach i przesuwne serii Securyfence są dostępne w szerokości 730 i 990 
milimetrów, czyli w wymiarach, w jakich występują standardowe panele siatkowe. Oznacza to, że firmy 
stosujące już Securyfence do ogrodzeń zabezpieczających mogą wymienić panel siatkowy na drzwi w 
ciągu kilku minut, tym bardziej, że drzwi są zawsze dostarczane w stanie całkowicie zmontowanym. 
Nie trzeba już usuwać słupków, więc zmiana dostępu do maszyny jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. 
 
Dodatkowa zaleta polega na tym, że nowe drzwi można stosować jako drzwi na zawiasach i 
przesuwne. Wszystko co trzeba zrobić, aby zmienić drzwi obrotowe na drzwi przesuwne (i odwrotnie), 
to użycie innego zestawu montażowego. Innymi słowy, firmy, które chcą instalować drzwi przesuwne, 
ponieważ nie mają już miejsca na drzwi na zawiasach ze względu na zmiany w produkcji, nie muszą 
już kupować całych nowych drzwi. 
 
Łatwiejsze otwieranie i zamykanie 
Nowe drzwi są mocniejsze oraz trwalsze niż wcześniej, ze względu na zmienioną konstrukcję. 
Ponadto zamontowanie klamki innego typu ułatwiło otwieranie i zamykanie drzwi. Specjalny przycisk 
awaryjny umożliwia szybkie wyjście z osłoniętej przestrzeni w sytuacjach awaryjnych, kiedy drzwi są 
zablokowane.  
 
W bliskiej przyszłości nowa seria drzwi na zawiasach i przesuwnych zostanie rozszerzona o inne 
formaty. Pracujemy również nad automatyczną wersją drzwi przesuwnych, napędzanych silnikiem 
pneumatycznym lub elektrycznym. System ogrodzeń zabezpieczających Securyfence został wcześniej 
rozbudowany o wzmacniany słupek, co zapewnia silniejsze struktury osłony maszyny. 
 
Profilowane panele siatkowe 
Securyfence to produkt firmy Qimarox, producenta komponentów do systemów przenoszenia 
materiałów. Charakterystyczną właściwością systemu ogrodzeń zabezpieczających Securyfence jest 
profil paneli siatkowych, który zapewnia dodatkową sztywność, a co za tym idzie większe 
bezpieczeństwo.  
 
Securyfence montuje się nadzwyczaj łatwo, częściowo ze względu na profilowanie. Panele siatkowe 
są dosłownie zamocowane do pionowych słupków z poziomymi rurkami, które mogą być gwintowane 
na siatce paneli siatkowych. Zakończenia rurek są mocowane do słupków za pomocą śrub. 
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Łatwe i szybkie dostosowanie 
Dzięki prostej, ale wydajnej konstrukcji, systemy ogrodzeń zabezpieczających Securyfence są nie 
tylko mocne, ale również uniwersalne, z możliwością szybkiego dostosowania. Wszystko, co muszą 
zrobić monterzy, to docięcie i/lub dopiłowanie paneli i rurek na wymiar.  
 
System ogrodzeń zabezpieczających Securyfence jest w pełni zgodny z dyrektywą maszynową 
2006/42/WE i dlatego idealnie nadaje się jako osłona maszyny, ogrodzenie zabezpieczające maszyny 
lub ochrona obszaru.  
 
 
O firmie Qimarox 
Qimarox to wiodący producent elementów do systemów przenoszenia materiałów, charakteryzujących 
się solidnością i niezawodnością. Innowacyjne koncepcje, opatentowane technologie oraz stały rozwój 
pozwalają firmie Qimarox (powstałej z firmy Nedpack) produkować podnośniki produktów, paletyzatory 
i osłony maszyn, łączące w sobie uniwersalność oraz wydajność z niskimi kosztami posiadania. 
Integratorzy systemów oraz producenci oryginalnego wyposażenia z całego świata korzystają z 
urządzeń oraz osłon maszyn Qimarox w systemach end-of-line, magazynach oraz systemach 
przygotowywania zamówień w różnych branżach. Więcej informacji na stronie www.qimarox.com. 
 

 
Informacja dla wydawcy (nie do publikacji) 
 
Więcej informacji: 
Qimarox 
Nobelstraat 43 
3846 CE Harderwijk 
 
Osoba do kontaktu:  
Jaco Hooijer 
j.hooijer@qimarox.com 
Tel.: +31(0)341 43 67 10 
Faks: +31 (0)341 43 67 01 
Telefon komórkowy: +31 (0)620245494 
www.qimarox.com 
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