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X-Guard Contour
®

X-Guard is een complete serie machinebeveiligingen die voldoet aan de eisen van Machinerichtlijnen
2006/42/EC van vaste afschermingen, die op 29 december 2009 zijn ingegaan.
Door een breed assortiment standaardcomponenten en –accessoires dekt X-Guard gegarandeerd
alle denkbare behoeften omtrent machinebeveiliging. X-Guard werd gelanceerd in 2008 en sindsdien
werd het systeem frequent uitgebreid met allerlei nieuwe afmetingen voor wanden, staanders en
accessoires. Wij luisteren zeer gericht naar onze klanten en dat motiveert ons om ons assortiment
voortdurend aan te passen en te vernieuwen.
We hebben dan ook een nieuw product uit ons gamma gelanceerd: X-Guard Contour. Een
machinebeveiliging met ronde hoeken, die niet alleen handig is voor kleine ruimtes maar ook een zeer
aantrekkelijk design heeft.
De panelen zijn beschikbaar in drie verschillende hoogtes: 1300, 1900, 2200 en 2400 mm en in
hoek 90°. De standaardkleur is RAL 9011 maar kan ook steeds aangepast worden aan de specifieke
wensen van onze klanten.
X-Guard Contour
•

2006/42/CE

•

RAL9011

•

1300, 1900, 2200 en 2400 mm
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Productgegevens
Veiligheidsafstand
Verticale buizen
Horizontale buizen
Staanders
Verticale draden
Horizontale draden
Maaswijdte
Oppervlaktebehandeling
Kleur gaaselement
Kleur staander

200 mm
30x20 mm
25x15 mm
50x50, 70x70 mm
Ø 3 mm
Ø 2.5 mm
50x30 mm
Fosfatering/Epoxylak
Zwart RAL 9011
Geel RAL 1018, Zwart RAL 9011*, Blauw RAL 5005*, Rood RAL 3020*

Andere kleuren op aanvraag leverbaar (* Enkel standaardpalen 50x50 mm)

Gaaswandpanelen X-Guard ® Contour
Art.nr.

Hoogte (mm)

Hoek (graden)

Zwart (RAL 9011), afgerond
W32R90-130
W32R90-190
W32R90-220
W32R90-240

1300
		
1900
		
2200
		
2400		

90
90
90
90
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(Bevestigingsmiddelen inbegrepen bij de panelen)

