
Strong Fix Systeem

Een robuuste en duurzame 
machinebeveiliging

Strong Fix is een robuuste en duurzame 
machinebeveiliging gebaseerd op de zwaardere 80x80 
staanders in combinatie met een sterke beugel.  Dit 
systeem is het beste alternatief voor zware 
omgevingen of wanneer een hoog risico bestaat op 
impacts. Samen met onze ST30 panelen, is het systeem 
getest om een impact van 2500 Joule te weerstaan. De 
verschuifbare beugels helpen om oneffenheden in de 
vloer op te vangen en het paneel makkelijk in hoogte 
aan te passen. Het syteem is combineerbaar met 
dezelfde deuroplossingen uit onze andere systemen. 
Het Strong Fix system beantwoordt aan de vereisten 
van de Machinerichtlijn. De bevestigingen blijven 
verbonden met de afscherming, zelfs wanneer het 
systeem gedemonteerd wordt.
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DATA

Staanders

Staander 80 x 80 x 3 mm
2200 mm hoog
3000 mm hoog

Standaardkleur is grijs RAL7037. Op verzoek is elke RAL-
kleur verkrijgbaar.

Beugels

Kit beugel Strong Fix
Kit koppelstuk 80x80
Deurkit
 
Alle beugels zijn vervaardigd uit staal, gegalvaniseerd of 
verzinkt.
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Panelen

ST20 Gaas, frame 19x19 mm
ST30 Gaas, frame 30x20 mm
STPC Polycarbonaat
URSP Volle plaat
 
Voor details van de verschillende panelen, zie aparte 
productfiches

 
 

Het Strong Fix systeem is, met de 80x80 staander en het 
ST30 paneel, getest om een impact van 2500 Joule te 
weerstaan
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