
Hekwerk in roestvast staal

Hygiënische machinebeveiliging

High-Line van NTF-Aalborg by Troax is een hygiënisch 
modulair systeem in roestvast staal, ontworpen om 
hygiëne en veiligheid te combineren. Het systeem 
omvat open profielen en een gelast net zonder 
horizontale oppervlakken, zodat het een efficiënte en 
hygiënische schoonmaak toelaat. Dit maakt dat dit 
systeem zeer geschikt is voor de voedsel- en 
pharmaceutische industrie.

Het systeem is getest om een impact van 309 Joule te 
weerstaan en voldoet aan de vereisten van de 
Machinerichtlijn aangezien de componenten met de 
afscherming verbonden blijven zelfs wanneer het 
systeem gedemonteerd wordt.

Het systeem is volledig vervaardigd in AISI 304 aen kan 
op verzoek ook geleverd worden in AISI 316.
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  DATA

Staanders

Staanders inox
2000 mm hoog, V-profiel voor rechte stukken
2000 mm hoog, U-profiel voor hoeken en deuren

Systeemhoogtes 2500 mm en 2700 mm verkrijgbaar op
verzoek.
Vloerafstand 130 mm.

Bevestigingen

De bevestigingen omvatten flensbouten en spacers
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Panelen

Breedtes gaaspanelen 1000/600/300 mm
Paneelbreedte schuifdeur 1000 mm
Paneelbreedte draaideur 1000 mm

Paneelhoogte 1870 mm; maaswijdte 135x20 mm; draad 3x4
mm
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