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Het High Line systeem is een modulaire machineafscherming geschikt voor de voedings- en farmaceutische 
industrie met strenge eisen inzake hygiëne. Het systeem is volledig vervaardigd uit roestvast staal AISI 304, en 
kan op verzoek ook geleverd worden in zuurbestendig AISI 316.

De gelaste gaaspanelen met een draadkader en de open V-en U-vormige staanders verzekeren een efficiënte en 
hygiënische schoonmaak. De bevestigingsmiddelen omvatten gekraagde bouten en rondellen en de staanders  
kunnen gemonteerd worden met draadstangen om een bepaalde vloerafstand te verkrijgen. Het High Line  
systeem is eenvoudig te monteren en kan in de fabriek in hoogte en breedte aangepast worden.

High Line

Quality Assured
Troax biedt hygiënisch modulair machinehekwerk aan in roestvast staal, geschikt voor de voedings- en far-
maceutische industrie. Alle machineafschermingen voldoen aan ISO 14120, ISO 13857 en beantwoorden aan 
de vereisten in Annex 1.4.2.1 van de Machinerichtlijn 2006/42/EC.

De huidige moderne industrie met geavanceerde processen vereist aanzienlijke eisen inzake veiligheid. Alle 
machineafschermingen van Troax worden getest in ons eigen Test Center. Ook de High Line en Competition 
Line systemen werden getest met een gewicht van 100 kg dat de afscherming treft tegen een snelheid van 20 
km/u, het equivalent van een impact van 1600 Joule. Bekijk de impacttest, download de testrapporten en lees 
meer over onze machineafschermingen op www.troax.com. 

Hygiënisch roestvast staal
voor machineafschermingen



Competition Line is een modulaire machineafscherming voor de voedingsindustrie dat voldoet aan de vereisten   
inzake hygiëne, eenvoud in schoonmaken en veiligheid. Competition Line is een compleet roestvast stalen systeem 
verkrijgbaar in AISI 304, en kan op verzoek ook geleverd worden in zuurbestendig AISI 316.

Gemakkelijk ter plaatse aanpasbaar 
Het systeem is eenvoudig te installeren en biedt de mogelijkheid de panelen ter plaatse zowel in hoogte als in breedte 
aan te passen. De gelaste panelen zonder kader laten toe eender welke uitsnijding te maken in het hekwerk. Deze 
flexibiliteit zorgt ervoor dat u steeds de best mogelijk individuele oplossing verkrijgt voor uw machineafscherming.

Competition Line

montage en hoge functionaliteitHygiënisch design, eenvoudige 

SySTeemhooGTe 2.000 mm

Letter Omschrijving Afmeting
A Deurmodule 1.085 mm
B Deurbreedte 1.000 mm
C  Module 1.000 / 2.000 mm
D Breedte gaas 923 / 1.923 mm
E Hoogte gaas 1.870 mm 
F Hoogte staander 2.000 mm
G Vloerafstand 130 mm
 Mazen 135 x 20 mm
 Draad Ø3 mm en Ø4 mm 

2.400 mm verkrijgbaar op aanvraag

SySTeemhooGTe 2.000 mm

Letter Omschrijving Afmeting
A Deurmodule 1.106 mm
B Deurbreedte 1.000 mm
C  Module 1.106 / 706 / 406 mm
D Breedte gaas 1.000 / 600 / 300 mm
E Hoogte gaas 1.870 mm 
F Hoogte staander 2.000 mm
G Vloerafstand 130 mm
 Mazen 135 x 20 mm
 Draad Ø3 mm en Ø4 mm 

2.500 en 2.700 mm verkrijgbaar op aanvraag

High Line

Competition Line

Schuifdeuren

Opvang schuifdeur.Scharnieren voor draaideur. Kogeldruksluiting draaideur.DeurgreepGeen horizontale oppervlakken. Kan gemonteerd worden met draadstangen 
om een vloerafstand te verkrijgen.

Draaideuren

Groot en duurzaam roloppervlak verhoogt de stabiliteit.


