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Industri-,
nettingvegger
og
maskinavskjerming
Visit www.constructor.no/Produkter/Lager-og-verkstedsmiljo/Nettingvegger/ for the latest information.
Enten du har bruk for å utnytte plassen bedre eller øke
sikkerheten for personalet, kan Constructor hjelpe deg med
systemer og produkter.

Nettingvegger is a product in the
category

Lager- og verkstedsmiljø
Mesaninsystem
Verktøyskap LOCK
Garderobeskap og småfagskap
Nettinghyller
Nettingvegger
Veggsystem Cassette900

Mesaninkonstruksjoner og skillevegger gir ekstra plass, og
nettingveggene beskytter personalet. Vi kan dessuten tilby et
omfattende utvalg av garderobe- og verktøyskap til sikker
oppbevaring.

Please visit www.constructor.no to see our other
products.
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Beskrivelse
Constructors nettingvegger har som hovedoppgave å dele av, skape beskyttede
soner som ved f.eks. maskiner med bevegelige deler slik at ikke personer utsettes
for risiko. De kan også dreie seg om følsomme soner ved automatisert produksjon
og roboter.

Nettingvegger er også et viktig sikkerhetstilbehør til pallereoler for å
forhindre at gods eller kartonger fra å falle ned og forårsake
personskader. De kan festes i reolen eller benyttes som vertikalt gjerde
og festes i gulvet. Dette minsker risikoen for skader med maskiner og
trucker. Ofte benyttes nettingvegger som avdelende begger om det ikke
foreligger behov for tette vegger. Allsidigheten er stor, og nettingvegger
kan alltid skreddersys etter kundens mål og krav. Nettingvegger passer
for både vanlig lager og kjøle-/fryselager.

Produkt info
Nettingvegger og ryggnetting kan festes bakpå pallereolen, enten frittstående i
bakkant av pallene eller festes direkt på baksiden av reolen.

Gir beskyttelse i gangene mot løse gjenstander som kan ramle ned fra
pallene.
Benyttes for å skille av deler av lageret eller for å skape et avgrenset område.
Dette holder personalet unna truckområder eller lager et sikret område for
lagring av kostbart gods.
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Maskinavskjerming benyttes for å beskytte personalet mot maskinfare og kan
fås med forskjellig maskevidde i henhold til gjeldende forskrifter for helse og sikkerhet.

Spesifikasjoner
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Spesifikasjoner
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Ryggnetting består av faste standardpaneler i varierende bredde og
høyde som monteres i mursteinsmønster. Ryggnetting finnes i lakkert
eller galvanisert utførelse i et antall forskjellige maskevidder, inkl. 25 x 25
mm som passer for oppbevaring av gass. Disse kan også fås med
utskjæringer slik at gaffeltrucker kan passere. Man kan montere
forskjellige typer dører og låser i de tilfeller man benytter ryggnetting for
sikker oppbevaring.
Nettingvegger består av standardpaneler i varierende bredde og høyde
som holdes oppe av forskjellige typer stolper, avhengig av kundens høydekrav. Nettingveggene finnes i lakkert
eller galvanisert utførelse. Akkurat som for ryggnetting, kan nettingveggene moteres med forskjellige dører og
låser, f.eks. skyvedører, vanlige dører og dører som stenges automatisk i tilfelle brann.
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