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Ďalší krok v evolúcii 
zabezpečenia strojov

Spoločnosť Troax v súčasnosti disponuje osvedčeným systémom zabezpečenia strojov s 
menom Smart Fix, pri ktorom sú panely pripevnené na stĺpy prostredníctvom jedinečných 
Smart Fix. Nový systém spoločnosti Troax Rapid Fix používa rovnaké stĺpy a panely.

Hlavný rozdiel je v dvoch inteligentných a jedinečných, vďaka ktorým získava 
revolučnú funkčnosť.

 
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.troax.com/rapidfix

Pletivový panel

Stĺp s kombinovanou 
základňou

Horné upevnenie – panely sa zaisťujú jednoducho 
pomocou zabudovanej funkcie západky.

Dolné upevnenie – jednoduchým 
spôsobom zaisťuje polohu panela dole.

Potrebujete pomoc 
pri výbere zabezpečenia 
strojov?
Tu je niekoľko odpovedí na často kladené otázky.
 

Ot.: Potrebujeme získať prístup k stroju zo všetkých strán!
Od.: Pre najlepší prístup by ste si mali zvoliť kompletnú inštaláciu 
systému Rapid Fix.

Ot.: Potrebujeme prístup len k určitým častiam stroja!
Od.: Použite kombináciu systémov Smart Fix a Rapid Fix.

Ot.: Potrebujeme riešenie pevného zabezpečenia stroja!
Od.: Najvhodnejším riešením je systém Smart Fix.

Stále nemáte istotu? 
Zavolajte svojmu miestnemu predajcovi ešte dnes.
Ďalšie informácie získate na stránke www.troax.com/rapidfix

Revolúcia vo vašich rukách
VŠESTRANNÉ ZABEZPEČENIE STROJOV OD SPOLOČNOSTI TROAX

TROAX SK s.r.o.  Malženická cesta 3   SK-917 01 Trnava
Tel.: +421 903 655 625  Fax: +421 335 334 397  Email: pavol.kapral@troaxsk.sk  www.troax.com

Hlavné sídlo: Troax AB  Adresa: Box 89 SE-330 33 Hillerstorp Svedska
Tel.: +46 (0)370 828 00 Fax +46 (0)370 824 86 e-mail: info@troax.se  www.troax.com
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Rafinovaný systém zabezpečenia 
strojov
Rapid Fix bol vyvinutý ako odpoveď na požiadavky trhu a 
zákazníkov na rýchle a flexibilné riešenie kontroly prístupu, 
napr. pri výkone údržby. Rapid Fix majú viac funkcií. 

Osvedčený systém zabezpečenia 
strojov
Smart Fix je osvedčený systém zabezpečenia strojov, ktorý zahŕňa 
pletivové panely, a posuvné dvere, stĺpy, rohové objímky a metódu 
inteligentných panelov. 

Revolučné možnosti kombinácií
Keďže systém Rapid Fix používa rovnaké stĺpy a panely ako 
systém Smart Fix, oba systémy sa dajú kombinovať. 

V dolnej sa nachádza otvor, do ktorého sa zahákuje panel, a 
v hornej objímke je jedinečný zámkový mechanizmus, ktorý 
zachytí panel v správnej polohe. Zámkový mechanizmus umožňuje 
rýchlu a jednoduchú zmenu usporiadania panelov.

Systém má veľa jedinečných funkcií a spĺňa požiadavky Smernice 
o strojových zariadeniach. Smart Fix sa dá prispôsobovať na 
vyrovnanie nerovností podlahy. Uhol rohových objímiek sa dá 
meniť až do 180 stupňov a využívajú sa pri nich diely, ktoré sa 
dajú kombinovať s ostatnými systémami Troax.

Ak máte nainštalovaný systém Smart Fix a potrebujete získať 
možnosť rýchleho prístupu, jednoducho vymeníte príslušné a 
získate systém Rapid Fix. Ak potrebujete pevné zabezpečenie na 
mieste, môžete to urobiť naopak a získate systém Smart Fix.

Pri vývoji systému Rapid Fix stála myšlienka, že oba systémy by sa 
mali dať vylepšovať, kombinovať a vyberať si z nich bez potreby 
vymeniť existujúci systém Smart Fix.

Viac informácií nájdete na stránke 
www.troax.com/rapidfix

V súlade so Smernicou o strojových 
zariadeniach 
Rapid Fix spĺňa všetky požiadavky Smernice o strojových 
zariadeniach – 2006/42/ES, avšak existujúce a nové výrobky 
pred umiestnením na trhu stále vylepšujeme.

V súlade so Smernicou o strojových 
zariadeniach 
Smart Fix spĺňa všetky požiadavky Smernice o strojových 
zariadeniach – 2006/42/ES, avšak existujúce a nové výrobky 
pred umiestnením na trhu stále vylepšujeme.
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