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Linia High jest modułowym rozwiązaniem zabezpieczenia maszyn i urządzeń zaprojektowanym z myślą o przemyśle 
spożywczym oraz farmaceutycznym, gdzie istnieją wysoce rygorystyczne wymagania odnośnie higieny, utrzymania w 
czystości oraz bezpieczeństwa. System w całości wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI304, może również zostać 
wykonany ze stali kwasoodpornej AISI316.

Panele siatkowe wykonane na otwartych profi lach typu V oraz U umożliwiają łatwe i higieniczne czyszczenie. Wszystkie 
elementy mocujące oparte są na śrubach kołnierzowych oraz mocowania do podłoża za pomocą prętów gwintowanych. 
System High jest łatwy w montażu a wysokość oraz szerokość w łatwy sposób adaptowany zgodnie z wymogami 
klienta.

Linia HIGH

Jakość gwarantowana
TROAX oferuje modułowe rozwiązania wygrodzeń higienicznych do zastosowań w branży spożywczej 
oraz farmaceutycznej. Wszystkie wygrodzenia są zgodne ze standardem ISO14120, ISO13857 oraz 
spełniają wymogi ujęte w załączniku 1.4.2.1 Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC.

Dzisiejszy nowoczesny przemysł generuje coraz bardziej zaawansowane procesy produkcyjne. 
Wszystkie wygrodzenia TROAX są testowane we własnym centrum testowym. Linie systemów High 
oraz Competition przechodzą testy uderzeniowe. Uderzenie od wewnątrz wygrodzenia 100kg z 
prędkością 20 km/h, co daje siłę 1600 Jouli. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami testów oraz 
materiałami fi lmowymi z przeprowadzonych testów na naszej stronie: www.troax.com

Hygieniczna stal nierdzewna
do zastosowań w wygrodzeniach maszyn.



Linia Competition jest modułowym rozwiązaniem zabezpieczenia maszyn i urządzeń zaprojektowanym dla przemysłu 
spożywczego – gwarantującym wymogi higieniczne, łatwość utrzymania w czystości oraz bezpieczeństwo. Linia Com-
petition to kompletny system ze stali nierdzewnej AISI304 lub na życzenie klienta ze stali kwasoodpornej AISI316.

Łatwość montażu i regulacji
System dostosowano tak aby w łatwy sposób można było regulować szerokość lub wysokość na miejscu podczas 
instalacji. Panele siatkowe bez ramy głównej umożliwiają łatwe docinanie odpowiedniego wymiaru w zależności od 
potrzeby. Taka elastyczność zapewnia nam uzyskanie możliwie najlepszego indywidualnego rozwiązania dla zabezpie-
czenia maszyn i urządzeń.

Linia „COMPETITION”

Zaprojektowane z myślą o utrzymaniu higieny, 

WYSOKOŚĆ SYSTEMU 2000 MM

Litera Opis Wymiar w mm.
A Moduł drzwi 1085
B  Szerokość drzwi  1000
C Moduł 2000/1000
D Szerokość siatki  193/923
E Wysokość siatki  1870
F Wysokość słupka  2000
G Prześwit 130
 Typ: SIATKA 135-20
 Typ: DRUT Ø3 mm and Ø4 mm

2400 mm dostępne na żądanie.

WYSOKOŚĆ SYSTEMU 2000 mm

Litera Opis Wymiar w mm.
A Moduł drzwi 1106
B  Szerokość drzwi  1000
C Moduł 1106/706/406
D Szerokość siatki  1000/600/300
E Wysokość siatki  1870
F Wysokość słupka  2000
G Prześwit 130
 Typ: SIATKA 135-20
 Typ: DRUT Ø3 mm oraz Ø4 mm

2500 oraz 2700 mm dostępne na żądanie.

Linia HIGH

Linia COMPETITION

Drzwi przesówne

System mocowania drzwi 
przesuwnych.

Zawiasy do drzwi. Zamek zatrzaskowy.Klamka drzwi.Żadnych poziomych powierzchni. Możliwość instalacji na prętach gwintowanych.

Drzwi skrzydłowe

Duża, wzmocniona rolka zapewniająca stabilność.

łatwe do montażu oraz w pełni funkcjonalne


