
Safe Fix Systeem

Machineafscherming zonder spaties

De Safe Fix beugel koppelt de panelen aan elkaar voor 
elke staander, waardoor er geen spleet is tussen de 
panelen en staanders. Met panelen in polycarbonaat of 
volle plaat kunt u een volledig gesloten machineaf– 
scherming maken voor toepassingen zoals lassen of 
met het risico op spatten.

Met de kit Safe Fix junction blijven de bouten aan het 
hekwerk verbonden, zelfs wanneer het hekwerk 
gedemonteerd wordt. Zo voldoet deze afscherming aan 
de vereisten van de Machinerichtlijn.
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DATA

Staanders

Staanders 60 x 40 x 1,5 mm
1400 mm hoog
2200 mm hoog
3000 mm hoog
Standaardkleuren grijs RAL 7037 en zwart RAL 9005. 
Hoogtes 1400 mm en 2200 mm ook verkrijbaar in geel RAL 
1018 zonder meerprijs. Elke RAL kleur is verkrijgbaar op 
aanvraag.

Beugels

Beugel voor koker 60x40
Kit Safe Fix junction
Koppelstuk 60x40
Deurkit
 
Alle beugels zijn vervaardigd uit staal, gegalvaniseerd of 
verzinkt.
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Panelen

ST20 Gaas, frame 19 x 19 mm
ST30 Gaas, frame 30 x 20 mm
STPC Polycarbonaat
URSP Volle plaat

Voor details van de verschillende panelen, zie aparte 
productfiches

Het Safe Fix systeem is getest om een impact tot 309 Joule 
te weerstaan met het polycarbonaat- of volle plaatpaneel 
en de staander 60x40.
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