PROTECT-ITTM
STIGEBENBESKYTTER

SIKKERHETSTILBEHØR TIL PALLEREOL
Protect-it™ stigebenbeskytter gir god
beskyttelse av pallereolens stigeben.
Pallereoler er ikke designet for å kunne tåle
påkjørsel av truck. Selv påkjøring i lav fart kan
føre til en skadet konstruksjon som er dyr å
reparere og som utgjør en sikkerhetsmessig
risiko.
Protect-it™ stigebenbeskytter kombinerer
avansert ingeniørarbeid og moderne
termoplastiske materialer. Det betyr at
produktet kan absorbere en stor påvirkning, og
er samtidig rask å montere på stigebenet uten
bruk av beslag. Protect-it™ er støpt i ett stykke
med støtabsorberende cellestrukturer som

fungerer som fjæring på front og sider, og som
dermed gir dobbel beskyttelse ved påkjøring.
Med stigebenbeskytter på pallereolen din
forbedrer du sikkerheten og beskytter
investeringen din.
Sikkert grep rundt stigebenet
		 (ikke separat beslag)
Vi anbefaler 3-4 per stigeben
Oppfyller FEM 10.2.02 frontal 		
		påvirkningstest
Etter (moderat) påvirkning går Protect		 it tilbake til sin opprinnelige form

PRODUKTUTVALG

Passer til P90 og P90+ stigeben
Når du bestiller sørg for å informere
stigebenets størrelse.

GODT Å VITE
Er det lett å montere Protect-it på stigebenet?
Det tar bare noen få sekunder å installere Protect-it™. Designet har en
innebygget, genial klikk-on-funksjon som gir Protect-it™ et fast grep
rundt stigebenet, samtidig som det automatisk tilpasser bredden til
stigebenets størrelse.
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Hvorfor er produktet så lite?
De fleste påkjøringer foregår inntil 300 mm fra gulvet. Det lille formatet på
Protect-it™ gir en rekke fordeler:
• Påkjøringsskader skjer vanligvis på et lite område.
• Det lille formatet betyr at den skadde enheten kan skiftes ut separat,
noe som er billigere enn alternative stigebenbeskyttere i ett stykke.
• Gir mulighet til å lage kombinasjoner med sikkerhetsfarger (svart/gul).
Hva med reolkontroll?
Det tar kun et øyeblikk å av- og påmontere Protect-it™, så det er mulig for
reolkontrolløren å utføre en rask og effektiv visuell kontroll av stigebenet.
Oppfyller Protect-it™ stigebenbeskytter noen standarder?
Protect-it™ oppfyller frontal påvirkningstest i den europeiske norm for
reoler, FEM 10.02.02.
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