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Nästa steg i 
evolutionen av 
maskinskydd
Troax har idag ett välbeprövat maskinskyddssystem vid namn Smart Fix, där
panelerna är fastskruvade på stolpen med hjälp av det unika Smart Fix beslaget.

Troax nya Rapid Fix system är i grunden uppbyggt av samma stolpar och paneler.
Den stora skillnaden är systemets två smarta och unika infästningar som skapar
den revolutionerande funktionaliteten.
 
 
Läs mer på www.troax.com/rapidfix

Nätpanel

Stolpe med 
integrerad fot

Övre infästning - Säkras enkelt med 
hjälp av den inbyggda klickfunktionen

Nedre infästning - Säkrar panelens 
nedre position på ett enkelt sätt.

En revolution i dina händer
ETT MÅNGSIDIGT MASKINSKYDD FRÅN TROAX

Behöver du hjälp med 
att välja maskinskydd?
Här följer några av de vanligaste frågorna som kan 
vara till din hjälp.
 

F: Vi behöver tillträde till hela området runt maskinen!
S: För bästa tillträde skall du välja en komplett installation av Rapid Fix.

F: Vi behöver tillträde till en speciell del av maskinen!
S: Använd en kombination av Smart Fix och Rapid Fix.

F: Vi behöver inget tillträde till maskinen!
S: Den lämpligaste lösningen är att använda Smart Fix. 
 
 
Är du fortfarande osäker? 
Tveka inte att kontakt med ditt lokala försäljningskontor.
Läs mer på www.troax.com/rapidfix.
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Ett förädlat maskinskyddssystem
Rapid Fix är nästa steg i utvecklingen, ett svar på marknaden 
och kundernas behov av en flexibel lösning för snabb åtkomst 
vid t ex service.

Ett välbeprövat maskinskyddssystem
Smart Fix är ett välbeprövat maskinskyddssystem som inkluderar
nätpaneler, slag- och skjutportar, stolpar, hörnbeslag samt en 
smart panelinfästning.

Den revolutionerande 
kombinationsmöjligheten
Det verkligt unika och revolutionerande med Rapid Fix
är att systemet bygger på samma komponenter som 
Smart Fix, vilket gör att de kan kombineras.

Rapid Fix har till skillnad från Smart Fix en mer avancerad
infästning. Ett nedre fäste som har ett spår där panelen
kan hakas i, samt ett övre fäste som har en unik låsanordning
som snäpper fast panelen i låst position. Infästningarnas 
egenskaper gör att man enkelt kan återmontera panelen.

Smart Fix kan justeras för att kompensera ojämnheter i golv.
Vid montage finns det även möjlighet att ändra vinkeln på
hörnbeslaget upp till 180 grader. Smart Fix baseras på delar som
kan kombineras med andra Troax-system.

Finns det redan Smart Fix installerat där man önskar snabb 
åtkomst, räcker det med att byta infästningarna för att upp-
gradera till Rapid Fix. Lika lätt går det att ändra från Rapid Fix 
till vårt fastskruvade skydd Smart Fix.

Tanken genom hela utvecklingsprocessen av Rapid Fix har varit att 
man inte ska behöva byta ut ett redan installerat Smart Fix system, 
utan få möjligheten att själv uppgradera, välja och kombinera de 
två systemen.

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

Uppfyller Maskindirektivet 
Rapid Fix uppfyller alla krav från Maskindirektivet - 2006/42/EC 
och vi arbetar kontinuerligt med att anpassa både existerade 
och nya produkter innan de når marknaden.

Uppfyller Maskindirektivet 
Smart Fix uppfyller alla krav från Maskindirektivet - 2006/42/EC 
och vi arbetar kontinuerligt med att anpassa både existerade 
och nya produkter innan de når marknaden.
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