
Breekmoeren

Veiligheidsmoeren voor extra 
veiligheid

Een kit van breekmoeren voor het Caelum 
wandsysteem. De kit omvat speciale moeren waarbij 
het hexagonale deel van de veiligheidsmoer afbreekt 
van zodra deze goed is aangedraaid. Wat overblijft is 
een afgeronde en resistente verbinding die moeilijk te 
verwijderen is met conventionele gereedschappen. De 
kits omvatten breekmoeren en rondellen voor panelen 
met kaders van zowel 19 x 19 als 30 x 20 mm. De 
veiligheid kan nog meer versterkt worden door deze 
moeren te combineren met afgeronde bouten.
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DATA

Systeemcomponenten

36802200 Kit breekmoer M8 (25 stuks)
89050156 Schroefbout M8x35 MVBF FZB
89050158 Schroefbout M8x55 MVBF FZB
89050044 Bout M8x55 tensi
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ACCESSOIRES VOOR CAELUM SYSTEEM

Caelum is een systeem dat modulaire gaaspanelen omvat, 
speciaal ontwikkeld voor de verdeling van fabrieken en 
magazijnen. De flexibiliteit van het systeem maakt dat het
een kostefficiënte oplossing is. Het systeem is verkrijgbaar in 
verschillende veiligheidsniveaus en is gemakkelijk te 
monteren. Panelen zijn opgebouwd uit sterkte, duurzame 
frames en zijn verkrijgbaar in volgende types: UR325, UR350, 
UX450 en volle plaat UR SP. Troax biedt een breed
gamma aan staanders en bevestigingen om de panelen aan 
vloer en plafond vast te maken. Standaardkleur is
grijs RAL 7037.
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