
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRE-
SIE OCHRONY PRZED UDERZENIAMI

Nr.Art. Wysokość Wysokość stopy

DF-RG-1 600 mm 75 - 100 mm

DF-RG-2 600 mm 100 - 125 mm

DF-RG-3 400 mm 75 - 100 mm

DF-RG-4 400 mm 100 - 125 mm

DF-RG-5 1000 mm 75 - 100 mm
DF-RG-6 1000 mm 100 - 125 mm

*Impactangle 90°
*ekstremalne pochłanianie uderzeń wynosi 10000 dżuli

wysoka absorpcja uderzeń to 2500 dżuli
umiarkowane pochłanianie uderzeń wynosi 400 dżuli

umiarkowane
pochłanianie
uderzeń

Ochrona regałów
Rack Guard ALFA
Do półek od 75 mm do 125 mm

Bogaty asortyment produktów

znajdziecie Państwo u nas,
Waszego Specjalisty w dziedzinie
bezpieczeństwa i ochrony pracy.



Łatwa instalacja Ochrona regałów - czy jest nam potrzebna ?

OPIS PRODUKTU

Odbojnica energochłonna Rack Guard Alfa wykonana została 
z elastycznego, odpornego na odkształcenia materiału. Od-
bój d-flexx posiada innowacyjny system wewnętrznych 
ścianek, które skutecznie absorbują siłę uderzeń dzięki cze-
mu nie ulega uszkodzeniom. 
Słupek Rack Guard Alfa mocowany jest bezpośrednio do 
nogi regału. Montaż produktu jest szybki i niezwykle łatwy, 
nie wymaga użycia narzędzi, słupek nie jest przytwierdzany 
do podłoża.

W ofercie dostępne są modele słupków o szerokości regałów: 
75-100 mm oraz 100-125 mm. Wysokość słupków: 400 mm, 
600 mm lub 1000 mm.

Sprawdzony i potwierdzony przez TÜV

Innowacyjny system

Wytrzymały

Elastyczny

Podlega recyklingowi

Jasne pytanie – jasna odpowiedź: Tak!

Oprócz wysokich inwestycji we flotę urządzeń do transportu
wewnętrznego w centrach logistycznych, systemy regałowe 
stanowią o wysokim czynniku kosztów utrzymania i konserwacji. 
To już tylko z tego powodu własciciele magazynów, centr logis-
tycznych i agencji spedycyjnych, powinni brać szczególnie pod 
uwagę ochronę systemów regałowych.

Naprawy, na przykład po zderzeniu z wózkiem widłowym, 
wymagają kosztownych napraw, których przy uzyżciu innowacyj-
nej ochrony regałów Rack Guard ALFA można by było uniknąć.

Skutecznie absorbuje energię 
siły uderzeń dzięki zastosowa-
niu dodatkowych,wewnętrznych, 
wzmacniających ścianek

Słupek Rack Guard Alfa mocowany 
jest bezpośrednio do nogi regału, 
ochrania krawędzie jego piono-
wych elementów. Montaż produk-
tu jest szybki i niezwykle łatwy, nie 
wymaga użycia narzędzi, słupek nie 
jest przytwierdzany do podłoża. 
Rack Guard Alfa wykonany został z 

trwałego, elastycznego tworzywa sztucznego. Osłona magazy-
nowa Rack Guard jest ratyfi kowana przez TÜV.

1. Przed uderzeniem
2. Podczas zderzenia
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3. Po uderzeniu
4. Znacznie obniża koszty konserwacja

5. Elastyczna ochrona przed uderzeniami
6. Łatwa instalacja - dołączony sprzęt montażowy 7. Testowany przez TÜV


