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High line
High-Line är ett modulsystem för maskinskydd utvecklat speciellt för livsmedels- och läkemedelsindustrin där
det är höga krav på hygien, enkel rengöring och säkerhet. Systemet är helt konstruerat i rostfritt stål AISI 304
och kan levereras som syrafast AISI 316 på begäran.

Hygieniskt rostfritt stål
för maskinskyddsavskärmning

Troax erbjuder hygieniska modulsystem för maskinskydd i rostfritt stål som utvecklats för livsmedels- och
läkemedelsindustrin. Alla maskinskydd är anpassade och överrensstämmer med ISO 14120, ISO 13857 samt
att de uppfyller kraven i biliaga 1.4.2.1 i maskindirektivet 2006/42/EG.
Dagens moderna industri med avancerade processer ställer stora krav på säkerhet. Samtliga maskinskydd
från Troax testas i vårt eget testcenter. High-Line samt Compatition-Line systemen har testats med en vikt om
100 kg som träffar skyddet inifrån med en hastighet av 20 km/h, vilket motsvarar en energi på 1600 joule. Se
testvideon, ladda ner testrapporter och läs mer om våra maskinskydd på www.troax.com.
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De svetsade nätpanelerna med rundad trådram och de öppna V- och U-formade stolparna säkerställer effektiv
och hygienisk rengöring. Alla infästningar är flänsade bultar och distanser och stolparna kan monteras med
gängade stänger för att höjas från golvet. High-Line systemet är enkelt att installera och kan anpassas i höjd och
bredd efter dina behov och önskemål.

Hygienisk design, enkelt montage

Inga horisontella ytor.

Kan monteras med gängade stänger för att
höjas från golvet.

och hög funktionalitet

Gångjärn för slagdörr.

Dörrhandtag.

Skjutportsinstyrning.

Snäpplås för slagdörr.

Competition line
Competition Line är ett modulsystem för maskinskydd till livsmedlesindustrin som uppfyller kraven för hygien,
enkel rengöring och säkerhet. Competition-Line är ett komplett system i rostfritt stål tillverkat i AISI 304 och
kan även levereras som syrafast AISI 316 på begäran.
Justeras enkelt på plats
Systemet är enkelt att installera och möjligt att justera både i höjd och bredd på plats. Svetsade nätpaneler
utan ram möjliggör enkla kap och håltagningar som kan behövas i maskinskyddet. Flexibiliteten gör att du
alltid får bästa möjliga individuella lösning för din avskärmning och ditt maskinskydd.

High line

Skjutportar

Systemhöjd 2000 mm
Bokstav
A
B
C
D
E
F
G

Beskrivning
Dörrmodul
Dörrbredd
Modulbredd
Panelbredd
Panelhöjd
Stolphöjd
Golvspalt
Nätmaska
Trådtjocklek

Storlek i mm
1106 mm
1000 mm
1106 / 706 / 406 mm
1000 / 600 / 300 mm
1870 mm
2000 mm
130 mm
135 x 20 mm
Ø3 mm och Ø4 mm

2500 och 2700 mm kan offereras på begäran.

Stor, tålig rullyta ökar stabiliteten.

Competition line
Systemhöjd 2000 mm
Bokstav
A
B
C
D
E
F
G

Beskrivning
Dörrmodul
Dörrbredd
Modulbredd
Panelbredd
Panelhöjd
Stolphöjd
Golvspalt
Nätmaska
Trådtjocklek

Storlek i mm
1085 mm
1000 mm
1000 / 2000 mm
923 / 1923 mm
1870 mm
2000 mm
130 mm
135 x 20 mm
Ø3 mm och Ø4 mm

2400 mm kan offereras på begäran.

Slagdörrar

