
SPANGUARD - BARieRă De SiGURANţă
SiStem t iP  coRtiNă

Defineşte şi separă

}	Zone vaste de producţie
}	culoare pietonale lungi
}	interiorul rampelor de 
 încărcare

Vizibilitate excelentă

}	Înălţime cortină ~90 cm
}	Înălţime maximă ~120 cm 
 faţă de pardoseală
}	 Blochează până la 200 kg 

forță cu recul minim
}	 igienic şi cu aspect estetic 

Deschidere până la ~20 m

}	Facil de montat / relocat
} Fixare în 4 puncte pentru 
 fiecare stâlp
}	 Disponibil în varianta cu 

deschidere de ~10 m

Acces uşor atunci când  
este necesar

}	manipulare simplă
}	 Posibilitate de poziţionare în 

2 minute de către o singură  
persoană

}	cilindru de stocare 
 cortină - inclus

ţ i N e  P e R S o A N e l e  ş i  e c h i P A m e N t e l e  Î N  

A F A R A  Z o N e l o R  D e  R i S c .

Poate fi utilizat în diverse configuraţii folosind stâlpii de colţ. Se pot poziţiona 2 sau mai multe sisteme SpanGuard pe un 
singur stâlp.



SPANGUARD – BARieRă De SiGURANţă       SPeciFicAţii

C14SGB0509Aro

Specificaţii

}	 Sunt disponibile variante cu lăţimea de  10 şi 20 metri. 
Pentru deschideri cu lăţimea mai mică de 10/20 m , cortina 
suplimentară este adunată în cilindrul de stocare.

}	 lăţimea totală necesară implementării sistemului este de 
aprox. 85 cm.

}	 Stâlpii sunt fabricaţi din ţeavă pătrată de ~10 cm cu înălţime 
de ~120 cm.Vopsiţi electrostatic în culoarea galbenă. Flanşele 
de ancorare sunt de ~ 25 cm cu 4 găuri diametru 2 cm. Set de 
ancore necesare poziţionării în beton - incluse.

}	 cortina este fabricată din plasă de vinil acoperită cu acoperire 
din PVc negru. Sunt aplicate 2 benzi de semnalizare galben/
negru de ~10 cm lăţime, de asemenea există întărituri din 
fibră de sticlă la fiecare 3 metri.

}	 cilindrul de stocare are diametrul de ~35 cm, este fabricat 
din ABS negru şi poate fi rotit 90 de grade pentru a facilita 
stocarea de către o singură persoană. manivela şi sistem de 
tensionare cu raport de 20:1 – incluse, pentru o manevrare 
uşoară.

cilindru de stocare din ABS negru cu raport de 20:1 pentru 
o tensionare facilă.

cilindrul se roteşte 90 de grade pentru o depozitare uşoară.
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Banda de semnalizare galben/negru de 10 cm
Întărituri din fibră de sticlă la fiecare 3 metri

Înălţimea  
cortinei: 
120 cm

lăţimea 
cortinei : 
90 cm

Postament de sprijin 
25 x 25 cm

Plasă neagră de vinil 

Deschidere variabilă între 0 -20 m

Înălţime 
stâlp : 125 
cm

600 mm


