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Rama VersiFlex do kurtyny spawalniczej

Dostępne są trzy kolory kurtyn. Każda z nich oferowana jest w wersji
standardowej lub paskowej. Trudnopalny materiał oferuje dobre zabezpieczenie przed niebezpiecznym promieniowaniem powstającym podczas spawania. Kurtyny wyposażone są w zatrzaski guzikowe, dzięki
czemu można je łatwo i skutecznie zamknąć. Mają również zawinięte
mankiety w dolnej i górnej części, co zwiększa odporność na zużycie.
Kurtyna paskowa umożliwia przechodzenie osób i przenoszenie materiałów nawet gdy jest zamknięta. Wszystkie elementy spełniają wymagania normy pr EN 1598. Kółka mocujące pakowane są po 7 szt., jest
to ilość wystarczająca do mocowania tak kurtyny standardowej jak
i paskowej. Kółka dostarczane są w komplecie z każdą wersją kurtyny.

Ta nowa rama wykonana jest z łączonych rurek o średnicy 32 i 22mm,
z precyzyjnie ukształtowanymi łączeniami podstawy dla zapewniania
solidniejszego połączenia. Niezwykle stabilna rama z rozstawem o szerokości 700mm dostarczana jest w standardzie z gumowymi nóżkami.
Boczne nóżki pozwalają na łączenie dwóch ram ze sobą tworząc zasłonę
pod kątem 90 stopni, lub 4 ram ze sobą tworząc kabinę.

Kurtyna spawalnicza, ciemnoczerwona, 1,8 x 1,4m
Kurtyna spawalnicza, zielona, przezroczysta, 1,8 x 1,4m
Kurtyna spawalnicza, ciemnozielona (9 DIN), 1,8 x 1,4m
Kurtyna spawalnicza paskowa, ciemnoczerwona,
1,8 x 1,4m
Kurtyna spawalnicza paskowa, zielona, przeźroczysta
(DIN 6) 1,8 x 1,4m
Kurtyna spawalnicza paskowa, ciemnozielona (9 DIN),
1,8 x 1,4m
Kurtyna spawalnicza przesuwna, bez kółka,
ciemnoczerwona, 2x 1,4m
Kurtyna spawalnicza przesuwna, bez kółka,
ciemnoczerwona, 2x 2m
Kółka mocujące PCV
Kółka mocujące metalowe

0700 008 004
0700 008 005
0700 008 006
0700 008 001
0700 008 002

W wersji standardowej ramę Versi Flex można złożyć na trzy
sposoby o różnej szerokości:
1) 1000mm jako bariera odcinająca z zastosowaniem koca spawalniczego.
2) 1400mm jako standardowa rama do kurtyny spawalniczej.
3) 2000mm jako szersza wersja powyższej opcji.
Elementy opcjonalne dla ramy:
1) Zestaw 4 kółek, które łatwo można wkręcić w miejsce gumowych
nóżek sprawiając, że rama staje się przenośna.
2) Zestaw 2 wysięgników, dzięki którym można zwiększyć szerokość
ramy z 2000 do 4000mm, a także można dorobić boki do standardowej
ramy tworząc otwartą kabinę.

0700 008 003
0000 595 313

Rama modułowa ESAB VersiFlex
Zestaw wysięgników (2 sztuki)
Zestaw kółek (4 sztuki)

0700 008 020
0700 008 021
0700 008 022

0000 595 315
0700 008 007
0700 008 008

Zwijak linki do kurtyny spawalniczej
8-metrowa, chowana linka ze stali nierdzewnej do wieszania kurtyny
spawalniczej. Jednostka jest montowana na ścianie, a linka jest naciągana
przy użyciu specjalnie opracowanego mechanizmu kontroli momentu
obrotowego.
Zwijak linki do kurtyny spawalniczej
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