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De volgende stap 
in de evolutie van 
machinebeveiligingen

Hulp nodig bij het kiezen 
van machinebeveiliging?

Troax heeft een beproefde machinebeveiliging die Smart Fix heet en 
waarbij de panelen aan de staander worden vastgeschroefd met behulp 
van het unieke Smart Fix beslag.

Het nieuwe Troax Rapid Fix systeem is in principe opgebouwd uit 
dezelfde staanders en panelen. Het grote verschil zijn de twee slimme 
en unieke bevestigingen van het systeem, die de functionaliteit radicaal 
veranderen.
 
 
Lees meer op www.troax.com/rapidfix

Gaaspaneel

Staander met 
geïntegreerde voet

Bovenste bevestiging - wordt eenvoudigweg 
vergrendeld met de ingebouwde klikfunctie

Onderste bevestiging – vergrendelt op eenvoudige 
wijze de onderste positie van het paneel

Een revolutie in uw handen.
EEN VEELZIJDIGE MACHINEBEVEILIGING VAN TROAXHier zijn een aantal FAQ om u te helpen.

 

Q: We hebben, op elke plek, toegang nodig om bij de machine te kunnen komen. 
A: Om overal toegang te verkrijgen tot de machine, hebt u een complete afscherming 
    in Rapid Fix nodig.

Q: We hebben, op een aantal plekken, toegang nodig om bij de machine te kunnen komen.
A: Gebruik een combinatie van Smart Fix en Rapid Fix.

Q: We hebben geen toegang nodig rondom de machine.
A: De meest gepaste oplossing is om Smart Fix te gebruiken. 
 
 
Nog steeds onzeker over de juiste oplossing? 
Neem dan vandaag nog contact op met een van onze medewerkers. 
Lees meer over dit onderwerp op www.troax.com/rapidfix
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Een veredelde machinebeveiliging
Rapid Fix is de volgende stap in de ontwikkeling. Het is ons 
antwoord op de markt en de wensen van de klant, die een 
flexibele oplossing wil voor snelle toegang bij bijvoorbeeld 
onderhoud.

Een beproefde machinebeveiliging
Smart Fix is een beproefde machinebeveiliging, die bestaat uit 
gaaspanelen, draai- en schuifdeuren, staanders, hoekbeslag en 
een slimme paneelbevestiging. Het systeem heeft veel unieke 
eigenschappen en voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn.

De revolutionaire 
combinatiemogelijkheden
Het echt unieke en revolutionaire van het nieuwe systeem is het 
feit dat de twee systemen te combineren zijn omdat Rapid Fix 
gebaseerd is op dezelfde onderdelen als Smart Fix. 

Rapid Fix heeft in tegenstelling tot Smart Fix een meer geavan-
ceerde bevestiging. De onderste beugel van Rapid Fix heeft een 
gleuf waar het paneel in wordt gehaakt en de bovenste beugel 
heeft een unieke vergrendeling waarmee het paneel vastgeklikt 
wordt. De bevestigingen zorgen ervoor dat je het paneel snel en 
eenvoudig opnieuw kunt monteren.

Smart Fix kan aangepast worden om hoogteverschillen in de vloer 
op te vangen, heeft de mogelijkheid om de hoek van de hoek-
beugel 180° te wijzigen en is opgebouwd uit onderdelen die met 
andere Troax-systemen gecombineerd kunnen worden.

Waar al Smart Fix geïnstalleerd is, is het voldoende om de bevestig-
ingen te vervangen om zo op te waarderen naar Rapid Fix. Handig 
op plaatsen waar u snel bij wilt voor bijvoorbeeld onderhoud.  Het 
is natuurlijk net zo makkelijk om de andere kant op te gaan en een 
vastgeschroefde beveiliging te creëren met Smart Fix.

Het idee achter de ontwikkeling van Rapid Fix is dat u een reeds 
geïnstalleerd Smart Fix systeem niet hoeft te vervangen, maar de 
mogelijkheid krijgt om zelf op te waarderen, te kiezen en de twee 
systemen te combineren.

Lees meer over Rapid Fix op www.troax.com/rapidfix

Voldoet aan de Machinerichtlijn 
Rapid Fix voldoet aan alle eisen van de Nieuwe Machinerichtlijn 
2006/42/EC en we werken er voortdurend aan om zowel 
bestaande als nieuwe producten aan te passen voor ze op de 
markt komen.
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