
Base Fix Systeem

Eenvoudige afscherming

Het Base Fix systeem gebruikt een voet in plaats van 
een staander. Dit ontwerp is best gepast voor lage 
afschermingen of om sporadisch een staander te 
vervangen in grotere installaties, waar het risico op 
impacts van bewegende delen laag is.

De voeten en panelen worden verbonden door bouten 
en moeren en blijven met de afscherming verbonden, 
zelfs wanneer de panelen gedemonteerd worden. 
Hierdoor beantwoordt het systeeem aan de vereisten 
van de Machinerichtlijn.

Het systeem is ook geschikt voor omgevingen waar de 
vloer gereinigd wordt met water, doordat de voet 
gegalvaniseerd is en beschermd tegen corrossie.
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DATA

Voeten

20001008 Voet ST20
39001000 Kit met bouten voor 5 voeten
Standaardvoet vervaardigd uit gegalvaniseerde plaat 3mm. 
Elke RAL-kleur is verkrijgbaar op verzoek.
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39001000 Kit met bouten voor 5 voeten
Standaardvoet vervaardigd uit gegalvaniseerde plaat 3mm. 
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Panelen

ST20 Gaas, frame 19 x 19 mm

Voor details van de verschillende panelen, zie aparte 
productfiches

Het Base Fix systeem is, met de Base Fix voet en de ST20 
gaaspanelen, getest om een impact van 309 Joule te 
weerstaan.
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