
Reguli generale
pentru determinarea rezistentei
sistemului

StrapFix
Sistem de balotat de
mare capacitate

l Sistem compact
l Rapid si simplu de utilizat
l De 5 ori mai usor decît banda meta-

licã
l Ideal pentru aplicatii mobile
l Banda se tensioneazã cu usurintã, cu

mîna sau cu dispozitivul de întindere
l Se poate retensiona
l Banda nu se slãbeste nici dupã perio-

ade lungi
l Rezistã la apã si UV
l Rezistã la o gamã largã de produse

chimice
l Nu lasã urme de apãsare, zgarieturi

sau pete de ruginã
l Nu are muchii ascutite
l Nu existã riscul de accidentare
l Se muleazã bine pe orice formã

Banda si clemele se pot reuti-
liza.
Raport bun beneficiu / cost.

Banda de balotare StrapFix din poliester poate sa fixeze rapid si sigur chiar si
sarcini mari (tevi,grinzi de lemn,paleti,etc). Banda este deasemenea ideala pentru a
asigura bunuri pe timpul tranportului pe platformele cargo de orice tip.
Sistem aprobat de German Railway AG.

Banda poate rezista la sarcini extreme de pina la 500Kg!

Greutate de ancorat în
Kg
500 
750
1000
1500

Descriere
Strapfix sistem complet (1 suport , 1 intinzator,                          
1000 de cleme
1 rola de bandã poliester de 16 mm x 850 m.)
Strapfix - cleme pentru 16mm
Strapfix - suport pentru bandã 16mm
Strapfix - întinzãtor
Strapfix - dorn de palet
Strapfix - elemente de protectie pentru margine
Strapfix - bandã poliester 850m x 16 mm

Art.-Nr.
899 713 000

899 713 001
899 713 002
899 713 003
899 713 004
899 713 005
899 713 850

Cantitate
1

1000
1
1
1

500
1/4

Numãrul de benzi
necesare

2
3
4
5

Atentie:  
Pentru dimensionarea unui sistem
rezistent la impact e nevoie de un
numãr mai mare de benzi.
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