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SZAFKA NA GAŚNICĘ STRIKE

Szafka na gaśnicę STRIKE jest wysokiej odporności na palność, wnikanie wody, kurzu, paliwa, oleju,
promieniowania UV, wysokie i niskie temperatury, warunki atmosferyczne. Jest wytrzymała, prosta i
funkcjonalna. Przeznaczona jest do montażu w przyczepach na dyszlu, podłużnicy lagach ramy,
samochodach ciężarowych, lawetach czy innych pojazdach, jak również w przestrzeniach biurowych
czy produkcyjnych.

Wykonanie:

Nylonowy pierścień zaciskowy z gumową opaską PVC z 4 punktami mocowania
Punkt zamknięcia na kłódkę czy plombę w celu zabezpieczenia gaśnicy przed kradzieżą
Przezroczysta szybka rewizyjna
Wewnętrzna uszczelka PVC zabezpiecza i chroni wnętrze skrzynki przed wnikaniem wody, kurzu
Zamki klamrowe umożliwiające szybkie otwarcie lub zamknięcie skrzynki, pojemnika na gaśnicę
Material: polypropylene, nylon, polycarbonate

Szafka Okienko pleksi Wymiary [mm]
(wys. x szer. x gł.)

Masa [kg] Gaśnica – maksymalny
wymiar

Gaśnica 4-6 kg – 82500 TAK 600 x 287 x 220 1,9 6 kg / Ø 160 max
Gaśnica 9-12 kg – 82510 TAK 707 x 322 x 239 2,3 9/12 kg / Ø 190 max

Produkt zatwierdzony jako system zabezpieczenia bocznego (VCA homologacja). Skrzynka jest wyposażona w dwie klamry zatrzaskowe.
Dzięki zastosowaniu wewnętrznej uszczelki PVC, pokrywy kopertowej i wzmocnionemu zamkowi skrzynia chroni przed wnikaniem wody i kurzu chroniąc gaśnicę.

Seria STRIKE to przede wszystkim odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów
niebezpiecznych ADR.

Idealne rozwiązanie do montażu w przyczepach na dyszlu, podłużnicy lagach ramy, samochodach ciężarowych, lawetach czy innych pojazdach, jak również w
przestrzeniach biurowych czy produkcyjnych.


