
Smart Fix System

Flexibelt maskinskydd


Smart Fix är ett välbeprövat maskinskyddssystem. 
Systemet inkluderar nätpaneler, slag- och skjutportar, 
stolpe, vinkelbeslag och en smart panelinfästning.

Systemet uppfyller samtliga krav från Maskindirektivet 
då monteringsdetaljerna sitter kvar på skyddet även 
när systemet monteras ner. Smart Fix kan också 
justeras för att kompensera ojämnheter på golv och 
hörnbeslagets vinkel kan lätt justeras vid montage.

Smart Fix kan kombineras med andra 
maskinskyddssystem från Troax, exempelvis Rapid Fix 
och Combi Fix.
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FAKTA

Stolpar

Stolpe 60x40 x 1,5 mm
1400 mm höjd
2200 mm höjd
3000 mm höjd
Standardfärger är grå RAL7037 och svart RAL9005. För höjd 
1400 mm och 2200 mm finns också RAL1018 tillgänglig. 
Andra färger erbjuds också vid önskemål 
 

Beslag

Kit Klammer SmF
Kit Hörnbeslag SmF
Kit T-korsning SmF
Förlängningsklammer 60x40
Door Dörrkit

 
Samtliga konsoler är gjorda av stål, förgalvaniserade eller 
varmförzinkade.
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Paneler

ST20 Nät
ST30 Nät
STPC PC-panel
URSP Helplåt
 
For details of each panel type, see separate product sheet

 
 

Smart Fix system is tested to withstand an impact of 1600
joules together with the 60x40 standard post and the ST30
or ST20 mesh panels.
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Huvudkontor: Troax Nordic AB Box 89 330 33 Hillerstorp Sverige Telefon 0370 828 00 Fax 0370 828 11 info.se@troax.com www.troax.com
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