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Observações especiais / Esquisso:

Adequado para

• Proteção contra quedas • Proteção de máquinas • Proteção de armazenamento • Parede de separação

Número de portas giratórias:

Tratamento da superfície: RAL 9005 / RS / Galvanizado / RAL .......................... 

Cliente:

Contacto: Sr(a):

E-mail:

Morada de entrega:

Número de metros:

Número de painéis:

Tipo Altura: A=2120

Número de portas deslizantes:

Pedido de cotação Securyfence®

Securyfence proporciona-lhe uma proteção segura e extremamente flexível das suas máquinas. A simplicidade e a 
velocidade com que se monta a Securyfence torna esta solução única. Todos os painéis podem ser feitos por medida 
com as ferramentas manuais habituais, de modo que se dispensa os serviços de engenharia onerosos para criar uma 
proteção perfeitamente por medida. Apenas necessita de encomendar previamente a quantidade suficiente de painéis, 
suportes e tubos de fixação. Desta forma, consegue desenhar no próprio local a proteção perfeita.

Componentes-chave para manuseamento de materia:

• Cercas de segurança • Sistemas de transporte vertical • Módulos de paletização

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ "

Tipo Altura: A=1040

Interruptor de porta: Sim / Não
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Vantagens da Securyfence

•	 Rápido	a	construir		 •	 Simples	de	fazer	por	medida		
•	 Extremamente	robusto	graças	à	montagem	de	perfis	 •	 Sistema	modular		
•	 Disponível	em	RVS	 •	 Suficientemente	transparente	
•	 Dimensões	conforme	as	normas	CE	e	NEN	 •	 Sistema	de	produção	patenteado
•	 Disponível	em	stock

Nunca foi tão simples   

Os	sistemas	de	proteção	tradicionais	consistem	em	painéis	de	malha	soldados	em	tubos	de	aço.	A	desvantagem	deste	sis-
tema	é	que	os	painéis	devem	ser	previamente	fabricados	exatamente	por	medida.	Securyfence	funciona	de	forma	totalmente	
diferente.	Este	sistema	patenteado	consiste	em	painéis	de	malha	compostos	por	perfis	que	são	aparafusados	aos	suportes	
por	via	de	tubos.	As	dimensões	standard	não	servem?	Nesse	caso	poderá	no	local	cortar	e	serrar	por	medida	os	painéis	de	
malha	assim	como	os	tubos.	Nunca	foi	tão	simples	montar	uma	proteção	segura.

Seguro e credível  

Securyfence	naturalmente	respeita	todas	as	normas	CE	e	NEN	no	que	se	refere	à	segurança.	A	principal	característica	é	a	
composição	dos	painéis	de	malha	por	perfis,	o	que	confere	uma	robustez	adicional.	Além	disso	a	Qimarox	fornece	portas	
deslizantes	e	giratórias	simples	e	duplas,	que	podem	ser	equipadas	com	interruptores	de	porta	a	fim	de	garantir	que	a	má-
quina	pare	após	abertura.	Caso	o	sistema	Securyfence	seja	utilizado	para	proteger	uma	área,	as	portas	podem	ser	fechadas	
com	uma	fechadura	e	chave.	Quando	pretendido,	podemos	também	fornecer	portas	elétricas	ou	pneumáticas.

Ancho estándarAltura estándar
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Informação técnica
Painéis de malha
Colunas
Portas
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