
A-Safe (machine) beschermhekwerk 
- Beveiligt gebied rondom machines of bij ingangen. Hoog waarschuwingseffect.
- Standaard module (is verkrijgbaar) in 3 verschillende breedtes.
- Eenvoudig te monteren. Alle benodigde bevestigings materialen worden meegeleverd. 
- Afdekkapjes op uiteinden verminderen het risico op verwondingen.
-	 Vervaardigd	uit	speciale	flexibele	kunststof.
- Materiaal vervormt bij botsing maar neemt daarna weer de oorspronkelijke vorm aan.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
- Geen reparatie werkzaamheden na botsing - vloer beschadigd niet.

Art. Nr. Beschrijving Maten 
FS-FU1 Machine	bescherm	hekwerk	Fixed	Unit	 H: 1171 mm, B: 1000 mm
FS-FU2 Machine	bescherm	hekwerk	Fixed	Unit	 H: 1171 mm, B: 1500 mm
FS-FU3 Machine	bescherm	hekwerk	Fixed	Unit	 H: 1171 mm, B: 2000 mm

Paal:	H:	1171	mm	x	B:	110	mm	x	D:	110	mm,	
Boden plaat:	180	x	180	mm
Balken:	dwarsdoorsnede	(diameter)	75x50mm
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A-Safe bollard / rampaal
- Beschermt inventaris, voertuigen en personen tijdens werkproces.
-	 Vervaardigd	uit	speciale	flexibele	kunststof.
- Eenvoudig te monteren, alle benodigde bevestigings materialen worden meegeleverd.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
- Hoog waarschuwings effect.
- Geen reparatiewerkzaamheden na botsing nodig - vloer wordt niet beschadigd.
- 225 mm variant met speciale draaibare manchette (omhulsel) weert de kracht van de botsing af.

Art. Nr. Beschrijving Maten Gewicht
BO50-10 bollard / rampaal hoogte: 1200 mm, Ø 200 mm 22,5 kg
BO50-20 bollard / rampaal hoogte: 750 mm, Ø 200 mm 17,8 kg
BO50-30 bollard / rampaal hoogte: 750 mm, Ø 225 mm 30,8 kg

Bodemplaat:  
230	mm	x	230	mm,	boorgaten	Ø	elk	14	mm
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A-Safe hoekstuk beschermer
- Voorkomt schade aan stellages die veroorzaakt kunnen worden door aanrijdingen. Minimaliseert schade  
 aan voertuigen, goederen en personen.
- Speciaal draaibaar omhulsel weert kracht van botsing af.
-	 Vervaardigd	uit	speciale	flexibele	kunstof.
- Materiaal vervormt bij botsing maar neemt daarna weer de oorspronkelijke vorm aan.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
- Eenvoudig te monteren. Alle benodigde bevestigings materialen worden meegeleverd.
- Geen reparatiewerkzaamheden na botsing nodig - vloer wordt niet beschadigd.

Art. Nr. Beschrijving Maten Gewicht
RE1-4	 Hoekstukbeschermer 1-delig H: 1171 mm, B: 1000 mm 30,9 kg
RE1-2 Hoekstukbeschermer 1-delig H: 1171 mm, B: 1500 mm 27,82 kg
RE2-4	 Hoekstukbeschermer 2-delig H: 1171 mm, B: 1500 mm 39,9 kg
RE2-2 Hoekstukbeschermer 2-delig H: 1171 mm, B: 2000 mm 33,64	kg

Paal: 
1-delig: 
Hoogte: 375mm, Ø eind paal 225mm, 
Bodem plaat:	230	mm	x	230	mm,	
boor	gaten	Ø	elk	14	mm
2-delig: 
Hoogte: 515mm, Ø eind paal 225mm, 
Bodem plaat:	230	mm	x	230	mm,	
boor	gaten	Ø	elk	14	mm
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A-Safe verkeersbarriere
- Scheidt verkeersroutes - verzekert het productieproces.
- Minimaliseert schade aan voertuigen, goederen en personen. Hoog waarschuwings effect.
-	 Eindeloos	veel	bouwmogelijkheden	die	klantspecifiek	en	op	korte	termijn	geleverd	kunnen	worden.
-	 Vervaardigd	uit	speciale	flexibele	kunstof.
- Materiaal vervormt bij botsing maar neemt daarna weer de oorspronkelijke vorm aan.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
- Eenvoudig te monteren. Alle benodigde bevestigings materialen worden meegeleverd.
- Geen reparatiewerkzaamheden na botsing nodig - vloer wordt niet beschadigd.

Art. Nr. Beschrijving
VB-E verkeersbarriere modulair eindpaal
VB-M verkeersbarriere modulair middenpaal
VB-R standaard buis 1350mm

Balk:	Diameter	Ø200mm
Paal:	hoogte	400mm,	
Bodem plaat:	180x180mm
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A-Safe Stellage beschermer
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
-	 TÜV	gekeurd	en	gecertificeerd
-	 Gecertificeerd	volgens	DIN	EN	11512	en	FEM	10.2.02
- Beschermt stellages tegen botsingschade en vermindert de uitvaltijd.
- Wordt zonder gereedschap gemonteerd. Uniek in de markt.
-	 Gemakkelijk	te	demonteren.	Ideaal	voor	wetteijke	stellage	keuringen.
- Goed zichtbaar.
-	 Vervaardigd	uit	speciale	flexibele	kunststof.
- Kan niet per ongeluk loskomen bij pallet uitname.
-	 Door	de	ronde	afwerking	en	de	stevige	constructie	 
 worden heftrucks afgeweerd en komt het niet tot  
 botsingen.
- Geen beschadigingen aan de vloer bij een botsing  
 omdat de stellage beschermer niet aan de grond  
 bevestigd hoeft te worden.
-	 Elastisch,	terugverend,	vormbehoudend.	Neemt	na	 
 botsing weer de oorspronkelijke vorm aan.
-	 Niet	giftig	en	volledig	recyclebaar.
- standaard hoogte mm: 600

Art. Nr. Hoogte/stellagepoot breedte Gewicht
RG-1 hoogte 600 mm 1,2 kg
RG-2 hoogte 600 mm 1,2 kg
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A-Safe flexibele veiligheidsbarrieres
- Minimaliseert schade aan voertuigen, goederen en personen. Hoog waarschuwings effect.
-	 Eindeloos	veel	bouwmogelijkheden	die	klantspecifiek	en	op	korte	termijn	geleverd	kunnen	worden.
-	 Vervaardigd	uit	speciale	flexibele	kunstof.
- Materiaal vervormt bij botsing maar neemt daarna weer de oorspronkelijke vorm aan.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.
- Eenvoudig te monteren. Alle benodigde bevestigings materialen worden meegeleverd.
- Geen reparatiewerkzaamheden na botsing nodig - vloer wordt niet beschadigd.

Art. Nr. Beschrijving Maten Gewicht
FS-M-E flexibele	veiligheidsbarriere	modulair	eindpaal H:	1171	mm	x	B:	110	mm	x	D:	110	mm 9,1 kg
FS-M-M flexibele	veiligheidsbarriere	modulair	middenpaal H:	1171	mm	x	B:	110	mm	x	D:	110	mm 9,2 kg
FS-M-W90 flexibele	veiligheidsbarriere	modulair	hoekpaal	90C H:	1171	mm	x	B:	110	mm	x	D:	110	mm 9,1 kg
FS-M-W45 flexibele	veiligheidsbarriere	modulair	hoekpaal	45C H:	1171	mm	x	B:	110	mm	x	D:	110	mm 9,1 kg
FS-H1 Set van 3 balken 1500mm B:	50	mm	x	H:	75	mm	 5 kg
FS-H-L Set van 3 balken 250mm - 2000mm B:	50	mm	x	H:	75	mm	

Paal:	H:	1171	mm	x	B:	110	mm	x	T:	110	mm,	
Bodem plaat:	180	x	180	mm
Balken:	Doorsnede	75x50mm
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