
Strong Fix System

Robust och slitstark

Med stolpar på 80x80 och en stark infästning är 
Strong Fix-systemet det bästa alternativet för tuffa 
miljöer och när risken för en slagträff är stor. De 
kraftigaste stolparna ger ett robust intryck. Systemet 
har tillsammans med våra ST30-paneler testats för att 
klara en slagträff på upp till 2000 joule.

Justerskruvarna för stolpen ger möjligheter att 
kompensera för ojämna golv. Strong Fix-infästningen 
sätts fast på stolpen på samma sätt som Smart Fix-
infästningen. Monteringsdetaljerna sitter kvar på 
skyddet även när systemet är demonterat och uppfyller 
kraven i gällande standarder och regler för 
maskinskydd. 
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FAKTA

Stolpar

Stolpe 80x80 x 3 mm
2200 mm höjd
3000 mm höjd

Standarndfärgen är grå RAL7037. Valfri färg kan offereras.

Beslag

Kit klammer Strong Fix
Kit förlängningsklammer 80x80
Dörr Kit
 
Alla beslag är tillverkade i stål, förgalvaniserad eller 
förzinkade.
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Paneler

ST20 Nät
ST30 Nät
STPC PC-panel
URSP Helplåt
 
Se separata produktblad för mer information om paneler.

 
 

Strong Fix-systemet har testats för att klara ett slagtest på 
2000 joule tillsammans med stolpen på 80x80 och ST30-
panelerna.
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