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INNEHÅLL

Troax är en global tillverkare och leverantör av nätpaneler för Maskinskydd, Lager 
och Förråd. I denna broschyr presenterar vi våra maskinskyddslösningar. Vårt affärs-
koncept är att utveckla innovativa lösningar med nätpaneler för att skydda människor, 
egendom och processer. Våra lätta men starka nätpaneler kan kombineras till unika 
lösningar och är byggda för att klara de allra tuffaste testerna och miljöerna.  
Läs mer om våra system på www.troax.com 

I ÖVER 65 ÅR HAR VI UTVECKLAT 
INNOVATIVA NÄTPANELSLÖSNINGAR FÖR 
MASKINSKYDD, LAGER OCH FÖRRÅD. 
I DAG ÄR VI MARKNADSLEDANDE 
OCH VÅRA PRODUKTER FINNS ÖVER 
HELA VÄRLDEN – DÄR DE SKYDDAR 
MÄNNISKOR, EGENDOM OCH PROCESSER.
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Oavsett vilka säkerhetsbehov ni har, kan vi ta fram den perfekta 
lösningen för er. Våra system är indelade i tre marknadssegment: 
Maskinskydd, lager och förråd.

SÄKERHET ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET
Troax Test Center är en viktig och avgörande del i vår verksamhet. 
Här genomgår våra produkter omfattande tester för att hålla 
hög standard. Vi slagtestar våra paneler, infästningar och stolpar 
dagligen. Det är ett jobb som tar tid och kräver engagemang. 
Vi gör detta arbete, för att din säkerhet har högsta prioritet.

UPPMÄTNING PÅ PLATS
En av våra tekniska säljare tar personligen hand om era frågor, 
och utför vid behov en detaljerad uppmätning på plats. 
Vi använder ett CAD-program för att skapa våra lösningar, 
vilket innebär att du kan få både 2D- och 3D-ritningar innan du 
beställer något material. Våra säljare på Troax håller kontakten 
och följer upp projektet medan våra skickliga montörer kan 
installera ert system.

PLANERING OCH DESIGN
Våra system är anpassade och utformade för att passa era 
specifika behov, och allt är noggrant planerat in i minsta detalj. 
Vi kan erbjuda flera säkerhetsnivåer och olika typer av lås och 
dörrar för våra system så att de passar alla typer av användnings-
områden.

MONTAGE ÄR EN AV VÅRA TJÄNSTER
Troax erbjuder hjälp med montering av alla våra system. 
Om du väljer att montera produkterna på egen hand, 
 medföljer alltid Troax tydliga montageanvisningar, som gör 
det enkelt att montera systemet på plats.

VÄLJ TROAX FÖR ATT;
 » Varje säkerhetslösning är unik och skapad för att tillgodose 
era specifika krav.

 » Våra nätpaneler är extremt hållfasta och klarar de allra mest 
krävande behov och miljöer.

 » Troax erbjuder produkter av högsta kvalitet och funktion 
och använder sig av automatiserade och miljövänliga 
tillverknings processer.

 » Våra system är flexibla och kan enkelt kombineras med 
varandra till en effektiv lösning för dig.

 » Vi är den första tillverkaren av nätpanelslösningar i världen 
som har fått vår testmetod certifierad av TÜV.

LOKAL NÄRVARO.
HÖG KAPACITET.
SNABBA  
LEVERANSER.

TROAX ARBETAR MED SÄKERHET. 
VÅRA SYSTEM MED NÄTPANELER ÄR 
DE SÄKRASTE OCH MEST FLEXIBLA 
LÖSNINGARNA PÅ MARKNADEN.

TROAX 
SPELLISTA

SE MER HÄR:

VÅRA 
TJÄNSTER.
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ISO 12100
ISO 14120
ISO 14119
ISO 10218-2
ISO 13857
ISO 14121-1

DIN SAMARBETS
PARTNER FÖR 
MAXIMALT 
MASKINSKYDD.

Dina moderna industriprocesser är säkra när 
bara behörig personal har åtkomst till företagets 
maskiner. Troax nätpaneler för maskinskydd ger 
maximal säkerhet för människor och maskiner i 
enlighet med kraven i Maskindirektivet.

Troax är marknadsledare inom maskinskydd och 
välkända inom maskinsäkerhet för tillverknings-
industrin över hela världen. Vårt vältestade 
nätpanelssystem består av smarta komponenter 
som kan kombineras med varandra.

DOKUMENTERAD PRESTANDA
Steg för steg utvecklar vi grunden i våra system 
– nätpanelerna. Prestandan på våra nätpaneler 
testas i vårt testcenter. Panelerna testas med 
slagtester upp till 3 000 joule, vilket är en mycket 
hög nivå. Vid en olycka kan du vara helt förvissad 
om att panelerna är tillräckligt starka för att 
skydda både människor och maskiner. Varenda 
svetspunkt klarar kraftiga slag och det är detta 
som gör skillnaden.

UPPFYLLER KRAVEN I MASKINDIREKTIVET
Troax maskinskydd och maskinsäkerhets-
produkter uppfyller alla krav i det europeiska 
Maskindirektivet, 2006/42/EG – krav som din 
installation ska uppfylla idag och i framtiden när 
du gjort tillägg eller byggt ut maskinskydds-
systemet med nya nätpaneler, portar och lås.

NÄR VI TESTAR VÅRA PRODUKTER  
ANVÄNDER VI EN METOD  
SOM ÄR CERTIFIERAD AV TÜV.

GUIDE TILL 
ETT SÄKERT 
MASKINSKYDD

LÄS MER HÄR:
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ENTRESOLSKYDD
Fallskydd för entresolplan.

POLYKARBONATPANELER
Ger god överblick och skyddar mot vätskor 
och små partiklar.

SKJUTPORT
Dubbla eller enkla skjutportar byggda med 
en stabil aluminiumskena.

VIKPORT
En vikport öppnas och viks ihop vilket sparar 
plats på sidorna och ger en fri öppning.

PLÅTPANELER
Bygg en helt täckt cell med URSP 
plåtspaneler.

GALVANISERAT SKYDD
För användning utomhus och i fuktiga miljöer 
rekommenderar vi varmgalvaniserade 
paneler och stolpar.

SKJUTPORT PÅ HJUL
En bred portlösning – upp till cirka 6 meter 
med Troax ST30 nätpaneler.

Det finns flera säkerhetsnivåer inom maskinskydd. 
Troax högkvalitativa produkter, så som våra 
starka nätpaneler, flexibla infästningar och 
Safe Lock-låset som passar många olika typer av 
säkerhetsbrytare, har utvecklats för att du ska 
kunna få ett säkert och funktionellt maskinskydd.

Våra PC-paneler ger god överblick och med våra 
plåtpaneler kan du skapa en heltäckt cell. Nät-
paneler ger god ventilation och är den starkaste 
lösningen för ditt maskinskydd. Välj Smart Fix eller 
Rapid Fix med våra 60 × 40 mm stolpar för enkel 
åtkomst till din maskin. För tung industri eller 
miljöer där maskinskyddet riskerar att utsättas 
för extrema påfrestningar rekommenderas den 
starkare 80 × 80 stolpen med Strong Fix. Troax 
skapar en lösning som tillgodoser era behov.

TROAX ERBJUDER KOMPLETTA 
LÖSNINGAR SOM SKYDDAR MÄNNISKOR 
OCH TILLVERKNINGSPROCESSER. 
VÅRA MASKINSKYDDSPRODUKTER GÖR 
ER PRODUKTION SÄKER OCH EFFEKTIV.

SMART POST OCH SAFE LOCK
Integrera knappar i stolpen och förse 
Safe Lock med önskad säkerhetsbrytare.

SMART SPLICE
Snabb skarvning för höga stolpar. 
Smart Splice passar i stolpar 60 × 40.

VERTIKALPORT
En manuell vertikalport i en storlek, som 
öppnas uppåt eller nedåt.

PANEL FLEXI
En utfyllnadsnätpanel som passar panelerna 
ST20 med höjd 2 050 och täcker öppningar 
från 50 till 199 mm.

PANEL CURVE
Panel Curve formas på plats och förvandlar 
ett rätvinkligt hörn till ett rundat hörn.

MAXIMERA 
DITT 
MASKIN
SKYDD.

M
A

S
K

IN
S

K
Y

D
D

 TRO
A

X

08

M
A

S
K

IN
S

K
Y

D
D

 TRO
A

X

09



150 mm

3 
45

0 
m

m

2 
65

0 
m

m

2 
20

0 
m

m

1 
40

0 
m

m

4 
25

0 
m

m

KOMBINERA 
VÅRA 
SYSTEM TILL 
MAXIMALA 
LÖSNINGAR.

Troax maskinskyddssystem kan kombineras 
och anpassas efter era specifika behov. Troax 
standard höjder för paneler och stolpar är 
framtagna för att uppfylla kraven på säkerhets-
avstånd i ISO 13857.

SYSTEMMÅTT
Panelerna finns i olika standardhöjder och kan 
byggas i system från 1 400 mm till 4 250 mm. 
Panelerna finns i åtta bredder, från 200 mm 
till 1 500 mm, och en golvspalt på 150 mm 
underlättar vid städning. Paneler och stolpar 
kan anpassas till olika mått och utrymmen. 
Fästen, paneler och stolpar för alla våra system 
finns i lager för omedelbar leverans.

NÄTPANELSSKYDD
Troax konstruktion på nätpanelerna ST20 och 
ST30 uppfyller kravet i ISO-standarder med 
ett säkerhetsavstånd på 120 mm från faran. 
Vertikala trådar på utsidan av panelen gör den 
svår att klättra på.

GOD GENOMSYNLIGHET
Den grå färgen, RAL 7037, ger den bästa 
visibiliteten i farliga zoner. Våra nätpaneler kan 
beställas i valfri färg.

SMARTA INFÄSTNINGAR 
SKAPAR DET KOMPLETTA 
SYSTEMET. VÅRA FÄSTEN I 
KOMBINATION MED RÄTT 
PANELER OCH STOLPAR 
GER MAXIMALT SKYDD FÖR 
PERSONAL OCH PROCESSER.

DU HITTAR FLER 
TEKNISKA DATA PÅ 
TROAX WEBBPLATS

SAFE FIX
Safe Fix-fästen sammanfogar panelerna 
framför varje stolpe, så att helt täckta 
celler bildas.

STRONG FIX
Strong Fix är ett robust och hållbart 
maskinskydd som bygger på de kraftigare 
80 × 80-stolparna.

ST PC-PANEL
En polykarbonatpanel med en 3 mm 
PC-skiva monterad med skruvar på en 
30 × 20 mm panelram.

PLÅTPANEL
En 0,7 mm metallplåt svetsad på en 
19 × 19 mm ram.

ST30-PANEL
En kraftigare nätpanel med maskstorlek 
100 × 20 mm, 3 mm tråd på 30 × 20 mm ram.

ST20-PANEL
En kraftig nätpanel med maskstorlek 
100 × 20 mm, 3 mm tråd på 19 × 19 mm ram.

SMART FIX
Smart Fix-systemet är ett välbeprövat, håll-
bart system som bygger på 60 × 40-stolpar.

RAPID FIX
Ett system som möjliggör snabb och 
enkel åtkomst för underhåll.
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ST20 NÄTPANEL
ST20 nätpanel har en nätmaska som är 
20 × 100 mm och är fäst i en 19 × 19 mm ram. 
Finns i två standardhöjder: 1 250 och 
2 050 mm i upp till åtta bredder.

SMART FIX FÄSTE
Fästs med en skruv på baksidan av fästet. 
Flytta skruven till sidan för hörnmontering.

STOLPE 60×40
Stark stolpe med fyra hål i foten för flexibel 
montering i golv. Standardhöjder: 1 400, 
2 200, 2 650 och 3 000 mm, ytterligare höjd 
med förlängningsklammer.

KOMBINERA MED POTENTIALUTJÄMNINGSKIT  
FÖR ATT LÖSA PROBLEM MED KRYPSTRÖM.

SMART FIX ÄR VÅR BÄSTSÄLJARE INOM 
MASKINSKYDDSSYSTEM. DET MÅNGSIDIGA 
MASKINSKYDDET ÄR MYCKET HÅLLFAST 
OCH PASSAR I DE FLESTA TILLÄMPNINGAR.

Smart Fix kan enkelt kombineras med andra 
system, till exempel Rapid Fix och Strong Fix 
för unika, skräddarsydda lösningar. Välj mellan 
flera olika typer av portar, lås och tillbehör för en 
ändamålsenlig installation. Smart Fix-systemet är 
värmetåligt och klarar ett slagtest på 2 000 joule 
i kombination med ST20 nätpaneler.

Vårt starka och flexibla Smart Fix-system är enkelt 
att montera och kan kombineras med maskin-
skyddspaneler i nät, plåt eller polykarbonat. 
Fästena monteras enkelt på 60 × 40 mm stolpar. 
De dras åt med en skruv från baksidan och kan 
enkelt flyttas upp och ned för att kompensera för 
ojämna golv. Monteringsdetaljerna sitter kvar i 
panelerna även när systemet monteras ned och 
uppfyller kraven i gällande standarder och regler 
för maskinskydd.

SMART FIX
SÄKERT OCH 
EFFEKTIVT.
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STRONG FIX ÄR VÅRT STARKASTE 
MASKINSKYDD. DET HAR UTVECKLATS 
OCH TESTATS FÖR ATT KLARA DE ALLRA 
TUFFASTE MILJÖERNA. ST30 NÄTPANEL

ST30 nätpanel har en nätmaska som är 
20 × 100 mm och är fäst i en 30 × 20 mm ram. 
Finns i två standardhöjder: 1 250 och 
2 050 mm i upp till åtta bredder.

STRONG FIX FÄSTE
Galvaniserade stålfästen som enkelt kan 
flyttas upp och ned på stolpen.

STOLPE 80×80
Vår starkaste stolpe. Foten har uppdaterats 
med utformning som är lätt att rengöra, och 
två hål för montering av expanderskruvar 
på baksidan och vardera sidan av stolpen. 
Standardhöjder: 1 400, 2 200 och 3 000 mm, 
ytterligare höjd med förlängningsklammer.

EXTREMT STARKT  
MASKINSKYDD.

Fästena monteras enkelt på stolparna och skruvas 
fast från baksidan. Fästena är justerbara för att 
kunna kompensera för ojämna golv.

Strong Fix kan monteras med dubbla ST20- 
paneler, vilket ger ett maskinskydd som klarar 
ett slagtest på 8 180 joule! Detta förutsätter att 
golvet där skyddet monteras håller rätt kvalitet.

För tung industri eller miljöer där maskinskyddet 
riskerar att utsättas för tuffa påfrestningar är Strong 
Fix den perfekta lösningen. Systemet bygger på 
kraftiga 80 × 80 mm stolpar i kombination med 
ST30 nätpaneler och har i test vid vårt testcenter 
klarat ett slagtest på 3 000 joule, och kan klara 
ännu större slagenergi.

STRONG FIX
ROBUST OCH 
TÅLIGT.
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FÄSTEN FÖR PANELER
Rapid Fix-fästen monteras snabbt och 
enkelt på panelerna.

RAPID FIX ÖVRE FÄSTE
Säkra panelen med den inbyggda 
klickfunktionen.

RAPID FIX NEDRE FÄSTE
För enkelt in panelen i det nedre fästet.

Med det uppdaterade Rapid Fix-fästet går 
montaget snabbare och lättare. Dessutom har 
nya Rapid Fix bättre slagtålighet. Monterat med 
ST20-nätpaneler så klarar systemet slagenergi på 
1 600 joule. Det är både testat och bevisat.

Genom att lossa panelerna med en torxskruv-
mejsel är systemet lätt att demontera inifrån cellen.

För att återmontera panelen, för in det nedre 
 fästet i spåret och klicka panelen på plats. 
Rapid Fix ger snabbt och flexibelt tillträde till 
maskinen. PERFEKT INTEGRERING 

MED SMART FIXSYSTEM.

RAPID FIX ÄR ETT EFFEKTIVT MASKIN-
SKYDDSSYSTEM FÖR SNABBARE OCH 
ENKLARE ÅTKOMST VID TILL EXEMPEL 
SERVICE.

RAPID FIX
SNABBT OCH 
FLEXIBELT.
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MAXIMAL 
SÄKERHET 
MED PORTAR 
OCH LÅS.

Portarna finns i standardbredder från 700 mm 
till 6 000 mm och med höjd upp till 4 100 mm. 
Konstruktionen är baserad på paneler, stolpar 
och infästningar, och finns med nätpanel, plåt och 
polykarbonat. Slagportar kan levereras färdig-
monterade med vald låstyp för snabb installation 
på plats. Låsvalet anpassas efter er säkerhetsnivå. 
Det finns flera typer av lås, till exempel magnetlås, 
Eurocylinder och våra egna Safe Lock och Safe 
Escape Lock som kan monteras med många olika 
typer av säkerhetsbrytare.

Alla portar kan förses med fästen för enkel 
montering av säkerhetsbrytare. Utförliga 
monteringsanvisningar medföljer alla portar 
och låskombinationer – se monteringsfilmer 
på Troax YouTube-kanal. Alla portar finns som 
lagervaror för snabb leverans.

TROAX ERBJUDER OLIKA TYPER AV PORTAR 
ANPASSADE TILL ERA BEHOV AV MASKIN-
SKYDD. VÅRA PORTAR FINNS I OLIKA 
VARIANTER: SLAG-, SKJUT-, TELESKOP-, 
VERTIKAL- OCH LINJÄRPORTAR.

SAFE LOCK
Passar alla slags portar och dörrar och kan 
förses med önskad säkerhetsbrytare.

MAGNETLÅS
Ett rejält och stryktåligt plasthandtag 
monterat på dörrbladet.

EUROCYLINDERLÅS
Ett robust låsrör av metall förses med ett 
säkert Eurocylinderlås.

SAFE ESCAPE LOCK
Kan integreras med beröringsfri 
säkerhetsbrytare.

EUROCYLINDERLÅS
Med plats för integrerad, beröringsfri 
säkerhetsbrytare.

FÄSTE FÖR BRYTARE
Lättmonterade fästen för många olika 
slags säkerhetsbrytare.

SCHMERSAL AZM201
Fästen som passar många typer av AZM 
på många slags portar och dörrar.

EUCHNER MGB, MGB-PN
Fästen som passar alla varianter på alla 
slags portar och dörrar.

SÄKERHET I ALLA LÄGEN. 
VÅRA SAFE LOCK-LÅS, 
EUROCYLINDERLÅS, 
MAGNETLÅS OCH 
SAFE ESCAPE LOCK KAN 
KOMBINERAS MED ÖNSKAD 
SÄKERHETSBRYTARE.

SE MER HÄR:
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SMART KONSTRUKTION 
OCH ENKEL INSTALLATION.

Safe Lock kan utrustas med valfri säkerhets-
brytare för att uppnå önskad säkerhetsnivå. 
Troax har många varianter och alternativ 
som uppfyller säkerhetsnivå PLd och PLe. 
Mer information finns på Troax webbplats.

TROAX SAFE LOCK ÄR DEN PERFEKTA 
KOMBINATIONEN IHOP MED TROAX 
SMART POST. MED SMART POST KAN 
KABLAR OCH TRYCKKNAPPAR  INTEGRERAS 
INNE I STOLPEN.

Hänglås kan användas för att säkra dörren 
i öppet läge vid underhåll.

Montera en popnit för att förhindra mani-
pulation av låset genom demontering.

Nödhandtaget är utformat för att passa in 
i öppningarna i metallnätet.

Utrusta Safe Lock med önskad säkerhetsbrytare 
och anslut den till din PLC med enkel kabel-
dragning inne i stolpen. Smart Post kan i sin tur 
utrustas med förmonterat knappfäste eller med ett 
fäste där du själv kan montera önskade knappar.

KNAPPAR AV  
HÖG KVALITET

 » Nödstoppknapp
 » Tre knappar för lokal anpassning
 » Fem färger möjliggör egna färgval

ENKEL ANSLUTNING  
TILL LÅS OCH PLC
Kablarna placeras inne i stolpen och 
träs ut genom utgångshål, antigen 
upptill eller nedtill på stolpen. 
Kablar från säkerhetsbrytaren som 
är monterad i Safe Lock, Safe Escape 
Lock eller annat lås kan dras genom 
utgångshålet på stolpens framsida.

INTEGRERADE  
KNAPPAR/KRETSKORT
Knapparna på fästet är anslutna till 
ett kretskort, vilket gör att kabel
dragningen går snabbt och enkelt.
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SPARKPLÅT
Använd sparkplåt för att täcka mellan-
rummet mellan paneler och golv.

DÖRRSTÄNGARE
Kan användas på maskinskyddsdörrar om 
riskbedömningen tillåter det.

SNAPPER
En snapper fäster samman två paneler 
och kan användas för att ersätta en stolpe.

PC-HÅLLARE
Med PC-hållare kan skivor av polykarbonat 
fästas på nätpanelerna för att hindra 
vätskor och små delar från att passera 
genom nätmaskorna.

POTENTIALUTJÄMNING
Potentialutjämningskit används för att skapa 
konduktivitet mellan paneler och stolpar, 
vilket löser problem med krypström.

SMART SPLICE
Förlängningsskarv som passar i rör 
60 × 40.

SMARTA TILLBEHÖR  
GÖR SYSTEMET KOMPLETT.

 KANTPROFIL
Kantprofilen är en enkel lösning för att 
justera nätpanelernas bredd på plats 
samtidigt som man behåller styrkan som 
hos en svetsad panelram.

 KAP-PROFIL
Kap-profilen är en enkel lösning för att 
justera nätpanelernas höjd på plats 
samtidigt som man behåller styrkan som 
hos en svetsad panelram.

 KANTLIST
Kantlist är en bra lösning för att täcka 
över vassa kanter vid urkapning i nätet. 
Nu även på 25 m rulle. 

1

2

3

ROSTFRITT STÅL
Vi erbjuder hygieniska maskinskydd i 
rostfritt stål i både AISI 304 och AISI 316.

KABELSTEGE
Lätt att montera på stolpar eller 
Smart Fix-fästen, för kabelstegar som 
är 100 eller 200 mm breda.

PÅKÖRNINGSSKYDD
Ett system för påkörningsskydd för 
användning både inomhus och utomhus.

STARK SVETSMETOD
Alla horisontella trådar är nedsvetsade i panelramen, vilket 
skapar en stark nätpanel.

VÅR STYRKA SITTER 
I DETALJERNA.

TROAX AUTOMATISERADE TILLVERKNINGS-
PROCESS SÄKER STÄLLER ATT ALLA 
PANELER HÅLLER HÖG KVALITET. 
DE STABILA NÄTPANELERNA HAR EN VÄL 
SAMMAN SVETSAD STRUKTUR SOM GER EN 
MYCKET STARK OCH SLAGTÅLIG PANEL.

UNIKA PROFILERADE RÖR
De horisontella rören i våra nätpaneler har en unik profilering 
för att skapa en starkare svetskonstruktion och en rak nätpanel.

JUSTERINGSKIT
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RAL 9005

RAL 7037

RAL 1018

STANDARD- 
FÄRGER

Allt fler av Troax kunder väljer profilanpassade 
färger på sina nätpaneler och system. Att ha en 
särskild färg i produktions- och lagerutrymmen 
kan vara en viktig del av företagets profil. Troax 
lackerar alla produkter i vår egen lackanläggning 
i valfri RAL-kulör – från starka signalfärger till 
harmoniserade färgpaletter.

Tänk på att bestämmelser och säkerhetskrav för 
industrimiljöer med maskiner och automatiserade 
processer är strikta. Färgen på nätpaneler som 
omger en robot eller maskin måste ge god 
visibilitet. Därför väljer de flesta av våra kunder 
standardfärgen grå, eftersom den är lättast att 
se igenom. Paneler och stolpar i standardfärger 
finns i lager för omedelbar leverans.

VILKEN ÄR DIN FAVORITFÄRG? KANSKE 
LJUSBLÅ, CITRONGUL ELLER KNALLGRÖN? 
VÅRA NÄTPANELER OCH SYSTEM FINNS 
I ALLA TÄNKBARA FÄRGER, ÄVEN OM DE 
FLESTA VÄLJER GRÅTT.

VISUALISERA 
DINA DÖRRAR 
MED FÄRG.

ENKEL SKJUTPORT
700–1 500 mm

DUBBEL SKJUTPORT
700–1 500 mm

DUBBEL SKJUTPORT
1 400–3 000 mm

MEDBRINGARPORT (2)
1 000–3 000 mm

MEDBRINGARPORT (3)
1 500–4 500 mm

LINJÄR SKJUTPORT
1 800–4 000 mm

TELESKOPISK SKJUTPORT 
(SINGLE / DOUBLE)
800–1 500 mm / 1 600–3 000 mm

TELESKOPISK SLAGDÖRR
1 800–2 700 mm

SKJUTPORT PÅ HJUL
1 100–6 000 mm

ENKEL SLAGPORT
500–1 500 mm

DUBBEL SLAGPORT
1 000–3 000 mm

VIKPORT
2 100–4 500 mm

VERTIKALPORT
1 500 mm

Läs mer om våra portar och lås på troax.com
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RITA DIN LAYOUT 
MED VÅRT 
KONSTRUKTIONS
VERKTYG.

KONSTRUKTION
Konstruera din maskinskyddslösning genom att 
lägga till paneler, stolpar, dörrar, lås etc. Ladda 
upp en ritning för att använda som bakgrund eller 
gör din konstruktion direkt i DrawIt.

FÖRHANDSGRANSKNING
Granska din konstruktion i 3D och välj att 
fortsätta till att begära offert, eller gå tillbaka till 
konstruktionssteget och uppdatera din layout. 
Du kan också uppleva konstruktionen med VR på 
din smarttelefon.

ORDER
Dela, skriv ut eller spara ditt projekt. När du 
skickat din begäran kommer en säljare från Troax 
att kontakta dig med en formell offert.

DrawIt är Troax helt webbaserade och lätt använda 
konfigurationsverktyg, som du kan använda för att 
skapa egna, anpassade maskinskyddslösningar. 
Du kan skräddarsy efter just dina krav och behov 
och gå från idé till offert i tre enkla steg.

SNABB LAYOUT
Användarvänligt grafiskt gränssnitt som är lätt att 
förstå. Dela din konstruktion med kollegor.

PRODUKTVISUALISERING
Se materiallista och 3D-vy för att förvissa dig om 
att din konfiguration uppfyller kraven.

KONFIGURATION
Enkel och tillförlitlig konfiguration av komplexa 
produkter och olika produktvarianter som 
motsvarar dina specifikationer.

FLEXIBELT
Flexibel och interaktiv konfigurationsprocess.

INGEN PROGRAMVARUINSTALLATION
DrawIt är ett webbaserat program och kräver var-
ken programvaruinstallation eller uppdateringar.

ALLTID TILLGÄNGLIGT
Du kan alltid begära offerter via webben, när som 
helst och var som helst.

VIRTUAL REALITY
Upplev din konstruktion med Virtual Reality i din 
smarttelefon.

TROAX FINNS REPRESENTERAT I ÖVER 
40 LÄNDER OCH HAR 24 EGENÄGDA 
SÄLJBOLAG. VI ARBETAR FÖR ATT STÄRKA 
VÅR POSITION GLOBALT OCH UTÖKA VÅR 
VERKSAMHET PÅ ALLA KONTINENTER.LOKAL OCH 

GLOBAL 
NÄRVARO.

2. LAGER
Troax kan tillgodose alla era förvarings- och säker-
hetsbehov. Vi levererar kompletta lösningar till alla 
typer av lagermiljöer – allt från automatlager, lager 
och industriväggar samt rasskydd för pallställ. Vi kan 
tillgodose alla era behov och erbjuder kompletta 
lösningar.

3. FÖRRÅD
Oavsett om det är nyproduktion eller renovering av 
en fastighet, är vi övertygade om att ni kommer att 
tycka att våra förrådsprodukter är effektiva och säkra. 
Era unika behov och vår kreativitet har bidragit till vår 
ständiga produkt utveckling, och har även gett upphov 
till vårt motto: ”Det ska vara enkelt att förvara säkert.”

Troax lokala försäljningskontor tillgodoser era 
behov med dagliga leveranser från världens 
största lager med nätpaneler, Troax i Hillerstorp.

STARKA MARKNADSSEGMENT
Våra system är indelade i tre marknadssegment: 
Maskinskydd, Lager och Förråd.

1. MASKINSKYDD
Dagens moderna industri har med sina 
 avancerade processer höga krav på säkerhet. 
I synnerhet finns det stort behov av kontrollerad 
åtkomst för behörig personal. Våra nätpaneler 
bygger på ett noggrant genomtänkt modul-
system med möjlighet till special anpassning.
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MAKING YOUR WORLD SAFE

Troax AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp | Tel: 0370828 00 | info@troax.com | www.troax.com
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