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Neste steg i 
evolusjonen av 
maskinsikring

Trenger du hjelp til å 
velge maskin sikring?

Troax har i dag et velprøvd maskinsikringssystem ved navn Smart Fix, 
der panelene er skrudd fast på stolpen ved hjelp av det unike Smart 
Fix-beslaget.

Troax’ nye Rapid Fix-system er i utgangspunktet bygd opp av de samme 
stolpene og panelene. Den store forskjellen er systemets to smarte og 
unike innfestinger som skaper den revolusjonerende funksjonaliteten.
 
 
Les mer på www.troax.com/rapidfix

Stolpe med 
integrert fot

Øvre innfesting - Sikres enkelt ved hjelp 
av den innebygde klikkfunksjonen

Nedre innfesting - Sikrer panelets 
nedre posisjon på en enkel måte.

Her er noen vanlige spørsmål for å hjelpe deg.
 

Spørsmål: Vi trenger å få tilgang rundt maskinen, overalt! 
Svar: For best mulig tilgang bør du velge en komplett installasjon av Rapid Fix. 

Spørsmål: Vi trenger tilgang til visse deler av maskinen. 
Svar: Bruk helst en kombinasjon av Smart Fix og Rapid Fix.

Spørsmål: Vi trenger ikke å få tilgang rundt maskinen! 
Svar: Den mest hensiktsmessige løsningen er å bruke Smart Fix. 
 
 
Er du fortsatt usikker? Ring ditt lokale salgskontor i dag. 
Les mer på www.troax.com/rapidfix 

Nettingpanel

En revolusjon i dine hender
ALLSIDIG MASKINSIKRING FRA TROAX
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Et foredlet maskinsikringssystem
Rapid Fix er neste steg i utviklingen, et svar på markedets og 
kundenes behov for en fleksibel løsning for rask adkomst ved 
f.eks. service.

Et velprøvd maskinsikringssystem
Smart Fix er et velprøvd maskinsikringssystem som inkluderer 
nettingpaneler, slag- og skyveporter, stolpe, hjørnebeslag og en 
smart panelinnfesting. Systemet har mange unike egenskaper og 
oppfyller kravene i Maskindirektivet.

Den revolusjonerende 
kombinasjonsmuligheten
Det virkelig unike og revolusjonerende, er at ettersom Rapid Fix 
bygger på samme deler som Smart Fix, så kan de to kombineres. 

Rapid Fix har i motsetning til Smart Fix en mer avansert innfesting. 
Rapid Fix’ nedre feste har et spor som panelet hektes i, og det øvre 
festet har en unik låseanordning som smekker fast panelet i låst stilling. 
Innfestingene gjør at man raskt og enkelt kan montere tilbake panelet.

Smart Fix kan justeres for å kompensere for høydeforskjeller i gulv, 
har muligheten til å endre vinkelen på hjørnebeslagene ved mon-
tering opp til 180 grader og bygger på deler som kan kombineres 
med andre Troax-systemer.

Hvis Smart Fix allerede er installert, er det tilstrekkelig å bytte in-
nfestingene i stedet for å oppgradere til Rapid Fix der det er behov 
for rask adkomst. Det går selvfølgelig like godt an å gå den andre 
veien og i stedet få en fastskrudd sikring med Smart Fix.

Tanken gjennom hele utviklingsprosessen for Rapid Fix har vært 
at man ikke skal behøve å bytte ut et allerede installert Smart 
Fix-system, men få muligheten til selv å oppgradere, velge og 
kombinere de to systemene.

Les mer om Rapid Fix på www.troax.com/rapidfix

Oppfyller Maskindirektivet 
Rapid Fix oppfyller alle krav fra Maskindirektivet - 
2006/42/EC, og vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse 
både eksisterende og nye produkter før de når markedet.

Oppfyller Maskindirektivet    
Smart Fix oppfyller alle krav fra Maskindirektivet - 
2006/42/EC, og vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse 
både eksisterende og nye produkter før de når markedet.
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