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Bariéry pre chodcov

Bariéra pre chodcov s 3 tyčami iFlex

“A-SAFE sme zhodnotili ako to najlepšie 
riešenie. Je nákladovo najefektívnejšia,   
najmä z dlhodobého hľadiska... 
A-SAFE ponúka absolútne 
�exibilné riešenia.”
Vedúci špecialista BOZP,  

spoločnosť TOYOTA MANUFACTURING
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*Konečné energetické zaťaženie pri 45º na 1, 5m tyči.  Všetky merané hodnoty sú uvádzané v milimetroch.

Hodnotenie v jouleoch sa uvádza len referenčne. Naše odborné technické tímy vždy odporúčajú správne špeci� kácie presne pre vaše potreby.
Odolnosť voči nárazom je podmienená environmentálnymi faktormi Viac informácií nájdete v jednotlivých kartách údajov. Uvedené údaje sú aktuálne v čase ich napísania.
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Bariéra pre chodcov s 3 tyčami

8,200 Joulov*

3,2 tonové vozidlo pri rýchlosti 8 km/h 

2kN*

Váhová záťaž 2 dospelých osôb (200kg)

  Patented Coupling Technology
  Elektroforézne lakovaná pätka
  Dodatočné možnosti pätiek
  Hygienické tesnenie

Nárazová zóna 450-1100mm
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Bariéra pre chodcov s 3 tyčami

   Elektroforézne lakovaná pätka 

Nárazová zóna 233-1100mm
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Krídlová brána Posuvná brána

Dlhá Krátka
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Brány

Kráka - vhodná pre šírku - 800-1200 mm
Dlhá - vhodná pre šírku - 1300-2000 mm

Dostupné v šírke 1000 mm, 1500 mm a
2000 mm

  Krátka brána - hydraulické
  Samozatváranie Dlhá brána - zostáva
  Funkcia Double Swing Action
  Zarážky sú štandardným vybavením brán

  Zostáva otvorená
  Teleskopický kĺzavý pohyb
  Optimalizácia priestoru
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Posuvná brána iFlex vytvára nerušivý prechod 
do miesta kríženia trás vozidiel a chodcov.

Krídlová brána iFlex umožňuje vstup 
z výrobných  kancelárií do dielní.

Bariéra pre chodcov eFlex usmerňuje pohyb 
chodcov po vyznačenej trase v sklade.

Bariéra pre chodcov iFlex oddeľuje dopravu 
a chráni chodcov vo výrobnom objekte

• Oddelenie chodcov. 

• Vedie zamestnancov a návštevníkov

• Vymedzuje chodníky a bezpečné priestory.

• Obmedzuje pohyb chodcov na určené trasy

• Jasne vyznačuje miesta kríženia trás

• Vyznačuje miesta bezpečného vstupu a 
východu




