
Doorvalbeveiliging Musca

Gaaspaneel UR350

UR350 panelen hebben een maaswijdte van 50x50mm 
en zijn de ideale oplossing om een veilige werkplek te 
creëren. De panelen zijn opgebouwd uit een 
kokerprofiel waar het gaas op gepuntlast is. Dit biedt 
een uitstekende bescherming tegen goederen die uit 
de palletstelling vallen en verhinderen onnodige 
ongevallen in gangpaden tussen de stellingen.

Troax kan gaaspanelen en systemen leveren in elke 
RAL kleur. Ons standaard grijs RAL 7037 creëert echter 
de beste condities voor goede zichtbaarheid over de 
gevarenzone.
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DATA

Paneelafmetingen

Hoogte (mm) Breedte (mm)
2200 1500
2200 1200
2200 700
1100 1500
1100 1200
1100 700
Maaswijdte: 50x50 mm, frame 19x19 mm, draad 2,5x2,5 mm.
Standaardkleur: grijs RAL 7037
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ACCESSOIRES

Cutting profiel om panelen in de hoogte aan te passen
Kit Musca panelen bouten, moeren en rondellen voor panelen
Kit Musca hoge montage als de gaaswand hoger komt dan de stelling
Kit Musca beugel 10 stuks klemmen voor gaaspanelen
Zie aparte productfiche voor verkrijgbare consoles (bevestiging aan de 
palletstelling)

Cutting profiel om panelen in de hoogte aan te passen
Kit Musca panelen bouten, moeren en rondellen voor panelen
Kit Musca hoge montage als de gaaswand hoger komt dan de stelling
Kit Musca beugel 10 stuks klemmen voor gaaspanelen
Zie aparte productfiche voor verkrijgbare consoles (bevestiging aan de 
palletstelling)

Troax BV - Heereweg 331 - 2161 BL Lisse - The Netherlands - Tel. +31 (0)252 370 154 - Fax +31 (0)252 370 184 - info@troax.nl - www.troax.com

20
13

03
-4

89
8-

UN
D


