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Další krok ve vývoji 
ochrany strojů
Společnost Troax má v současné době osvědčený bezpečnostní systém na 
ochranu strojů s názvem Smart Fix, kde jsou panely připevněné ke sloupkům 
pomocí jedinečných objímek Smart Fix. Nový systém společnosti Troax s 
názvem Rapid Fix používá stejné sloupky a panely.

Hlavní rozdíl je ve dvou chytrých a unikátních objímkách, díky kterým systém 
získává své revoluční vlastnosti.

 
Više informací získáte na internetové adrese www.troax.com/rapidfix

Pletivový panel

Sloupek s kombinovanou 
základnou

Horní upevnění - panely snadno upevníte pomocí 
vestavěného západkového mechanismu.

Spodní upevnění - snadné zajištění panelu 
ve spodní poloze.

Potřebujete pomoc 
s výběrem ochrany 
strojů?

Pomoci vám mohou níže uvedené nejčastější dotazy.
 

D: K instalaci potřebujeme neustálý přístup!
O: Co nejlepší přístup vám umožní kompletní instalace systému Rapid Fix.

D: Potřebujeme přístup k některým částem strojů!
O: Použijte kombinaci systémů Smart Fix a Rapid Fix.

D: Potřebujeme fixní zabezpečení našich strojů!
O: Nejvhodnějším řešením je systém Smart Fix.

Stále si nejste jisti? Obraťte se ještě dnes na naše místní 
obchodní zastoupení.

Více informací získáte na internetové adrese www.troax.com/rapidfix

Revoluce ve vašich rukou
UNIVERZÁLNÍ OPLOCENÍ STROJŮ OD SPOLEČNOSTI TROAX

Troax CZ s.r.o.   Kročehlavská 1008   CZ-272 01 Kladno
Tel: +420 312 246 820   Fax +420 312 246 822   info@troax.cz   www.troax.com



Rafinovaný bezpečnostní systém 
pro ochranu strojů
Systém Rapid Fix byl vyvinut v reakci na potřeby trhu a 
zákazníků, kteří požadovali řešení s rychlým a flexibilním 
přístupem, např. při provádění údržby. Objímky Rapid Fix 
mají více funkcí. Spodní objímka má otvor, do kterého

Osvědčený bezpečnostní systém 
pro ochranu strojů
Systém Smart Fix je osvědčený bezpečnostní systém pro ochranu 
strojů, jehož součástí jsou drátěné panely, křídlové a posuvné 
dveře, sloupky, rohové konzole a metoda chytrých panelů. 

Revoluční možnosti kombinací
Vzhledem k tomu, že systém Rapid Fix používá stejné panely 
a stěny jako systém Smart Fix, je možné tyto dva systémy 
kombinovat. Pokud již máte Smart Fix nainstalovaný a

se panel uchytí a horní objímka má jedinečný pojistný 
mechanismus, který zachytí panel ve správné poloze Pojistný 
mechanismus umožňuje rychlé a snadné vyjmutí panelu a 
zasazení nazpět.

Tento systém má mnoho jedinečných funkcí a splňuje požadavky 
Směrnice pro strojní zařízení. Systém Smart Fix lze přizpůsobit 
tak, aby se vyrovnal s nerovností podlahy. U sady rohových 
konzolí je možné měnit úhel až o 180 stupňů. Tento systém 
je vytvořen z dílů, které jdou kombinovat i s jinými systémy 
společnosti Troax.

potřebujete získat rychlý přistup, stačí pouze vyměnit 
příslušné konzole. Můžete samozřejmě udělat i pravý opak 
a zafixovat ochranné oplocení pomocí systému Smart Fix.

V průběhu vývoje systému Rapid Fix jsme se snažili o to, aby bylo 
možné oba systémy navzájem doplňovat a kombinovat, a aby se 
přitom mohl i nadále používat stávající systém Smart Fix.

Více informací získáte na internetové adrese 
www.troax.com/rapidfix

Systém splňuje Směrnice pro 
strojní zařízení  
Systém Rapid Fix splňuje všechny požadavky Směrnice pro 
strojní zařízení 2006/42/ES, ale také se neustále snažíme 
přizpůsobovat naše stávající a nové produkty než se 
dostanou na trh.

Splňuje požadavky Směrnice 
pro strojní zařízení 
Systém Smart Fix splňuje všechny požadavky Směrnice pro 
strojní zařízení 2006/42/ES, a proto se neustále snažíme 
přizpůsobovat naše stávající a nové produkty než se 
dostanou na trh.
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