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Nový způsob, jak se dívat na prevenci
poškození manipulační technikou
Jak často se vám stalo, že ocelové sloupky nebo zábradlí sice zastavily vysokozdvižný
vozík, ale došlo k poškození zábran, betonové podlahy, popřípadě, vozíku a zboží?

Opravdu to tak nemusí být.
Co kdybyste mohli tyto staré kovové zábrany nahradit systémem inovativních bezpečnostních
zábran, které jsou navrženy tak, aby dokázaly pohlcovat nárazy i té nejtěžší manipulační
techniky, a ochránit tak zdraví vašich zaměstnanců a majetek vaší ﬁrmy?

Vaše čekání skončilo.

Skryté nářadí

Integrované kotvení zábran –
žádné odkryté šrouby,
bezpečnější, čistější,
lépe vypadající!

Testováno

Bezúdržbové

Důkladně testované produkty,
Zahoďte štětec – u našich
které pohlcují, odklánějí a
produktů již nebudete potřebovat
standardizují – naše nárazové
testování je respektováno a certifikováno

Tlumení nárazů

Odchylování

Pohlcující energii výrobky
pohlcují přímé nárazy –
stejně jako airbagy v autě

Naše super silné výrobky
jsou navrženy pro odraz
a jsou dostatečně pevné
pro přímý dopad

Patníkový systém:
Ochranný sloupek FlexCore®

Ochranný sloupek

Flexibilní sloupek s ocelovým jádrem

Podlahový válcový sloupek

Navržený pro pevnost Ochranný sloupek FlexCore
je navržen chytřejším způsobem než patníky s navrtaným
jádrem a má jednodušší vybavení. V nabídce jsou sloupky
s průměrem 10 cm, 15 cm a 20 cm.

Ochranný sloupek rozděluje nárazovou energii rotací
a houpáním a chrání před velkými nárazy – ideální pro
rohy s vysokým provozem.

Obrovské rány
jsou vychýlené
rotujícím krytem

Žádné odkryté šrouby
nebo nářadí neničí
záchytné body

Střížný čep
šetří beton

Skryté nářadí

Naše výrobky jsou
navrženy bez odkrytého
kotvení – nainstalujte je
jednou a získejte
naprostý klid

Nárazy jsou pohlcovány
nárazným absorbujícím
kroužkem a jsou
přenášeny do jádra

Betonová podlaha je
chráněna ukotveným
chráničem

Klenutý kryt zajišťuje
čistý vršek
Jádro pohlcující
nárazy absorbuje
velké rány

Gumová klapka
pomáhá chránit
beton

Rotující kryt z HDPE
s nylonovými
ložisky

Flexibilní sloupek, který mění nehody v příhody

Ochrana vrat
Ochranu vrat jsme vyvinuli tak, aby odolala nárazům těžkých
zařízení. Boční sloupky se zohýbají a točí, aby pohlcovaly
škodlivé nárazy. Naše patentované nylonové spojení
„rybí ústa“ se instaluje během několika minut bez svařování.

Odnímatelná horní část umožňuje
snadnou instalaci a modulární výměnu

Patentovaný nylonový kryt se může volně
otáčet, aby uvolňoval tlak na kotvy

Zádné dalsí ohnuté kovové sloupky, zádné dalsí opravy
nebo výmeny, zádné dalsí prostoje. Tyto sloupky jsou
navrzeny tak, aby se ohýbaly, tocily a pohlcovaly energii,
a to proto, aby chránily nejen vase zarízení, ale i betonové
podlahy, vybavení a hlavne vase pracovníky.

Vysoké náklady na
opravu betonové podlahy

Pohlcování nárazů vám dává
sílu a zároveň šetří podlahu

Sloupky

Rozdíl McCue: Flexcore sloupek

Bariéry a
ochranná zábradlí:
Ochranné zábradlí FlexCore®
Ochranná bezpečnostní bariéra
Naše snadno instalovatelné bezpečnostní flexibilní zábradlí
je navrženo pro oblasti, které vyžadují vyšší úroveň ochrany.
Díky snadno řezatelným polymerům lze tento systém přizpůsobit
vašemu zařízení.
Flexibilní a tvrdé –
zábradlí pohlcuje
nárazovou energii

Vyřaďte potřebu
přemalovávání

Bližší pohled na ochranné zábradlí:
Nárazové síly jsou pohlcovány pružnými tyčemi,
přenášeny na skryté hliníkové kolíky a jsou rozptylovány
průmyslovými kotvami absorbujícími nárazy.

Polypropylenová bariéra
technické úrovně

Upnutí hliníkovými
kolíky poskytuje
vetší flexibilitu
a sílu

Bariéra na úrovní
země vám poskytuje
úplnou ochranu

Tlumení nárazů

Ochranné zábradlí
FlexCore bylo vytvořeno
s designem
pohlcujícím energii –
odchyluje velké rány
a absorbuje nárazy

Skryté kotvení pro
tlumení nárazů
vylučuje zachycení
a zakopnutí

Rozdíl McCue: Ochranné zábradlí
Flexibilní bariéra, která mění nehody v příhody

Komplexní systém absorbující nárazy
Ochranné zábradlí

Celý systém je navržen tak, aby absorboval nárazy, dokonce
i stojany s jádrem z šedé litiny tlumící nárazy pružným
kotevním systémem.

Flexibilní tlumiče
velkých nárazů

Tento systém ochranného zábradlí je zkonstruován tak, aby
chránil nejen vaše zařízení, ale také podlahy, vybavení a hlavně
Jádro z šedé litiny
a průmyslová guma
rozptyluje náraz

Upínací systém
rozptyluje energii
napříč systémem

zaměstnance. Zábradlí a sloupky se ohýbají, aby pohltily energii
a zmírnily nárazy. Odchyluje a absorbuje nárazy a zajišťuje
předejití jakéhokoliv poškození.

Pevné bariéry vyžadují nákladné
opravy po jediném nárazu

Design pohlcující energii může
být zasažen kdekoliv a zůstane vcelku

Systém ochranné podlahové bariéry:
Nezbytná pomoc proti poškození
těžkou manipulační technikou:

Ochranná podlahová bariéra
Komplexní víceúčelový podlahový systém

Ochrana budov

Ochrana dopravníku

Ochranná podlahová bariéra je ideální pro ochranu obvodu sten,
vytvárení dopravních pruhu, ohraničení oblasti a oddelení
zarízení od lidí. Nárazová energie je pohlcována a rozptylována
skrz bariéry pred tím, nez dosáhne podlahy.

Tvrdá – bariéra
tlumící nárazy

Vymezení prostoru

Klenutá bariéra
udržuje povrch čistý

Ochrana sloupů

Žebrovaný povrch maskuje
oděrky a nárazy

Bezpečnost chodců

Vysoce viditelné
koncovky

Ochrana regálů
Tlumení nárazů

Ochranná podlahová
bariéra byla vytvořena
s designem
pohlcujícím energii –
zvládá obrovské údery
a pohlcuje nárazy

Systém sedí
na podlaze

Rozdíl McCue: Ochranná podlahová bariéra
Bariéra, která pohlcuje nárazy a odvádí obrovské rány

Bližší pohled na ochrannou bariéru:

Skryté kotvení
tlumící nárazy

Ochranná podlahová bariéra

Konce, rohy a spoje jsou vyrobeny z šedé litiny – slitiny
navrzené pro výjimecnou pevnost, odolnost proti nárazum a
opotrebení. Ve spojení s polypropylenovou kopolymerní
bariérou vytvárí systém, který je silný a ﬂexibilní.
Polypropylenová
bariéra na technické
úrovni

Námi od základů zkonstruovaná ochranná podlahová bariéra
se ohýbá tak, aby absorbovala energii a zmírňovala nárazy. V kombinaci
Konce a rohy
z šedé litiny
poskytují vysokou pevnost

Flexibilní jádro tlumí
nárazy a umožňuje
prohnutí litinových spojek

s konci a rohy z šedé litiny pro ukotvení odchyluje a pohlcuje
nárazy – poskytuje předejití úplného poškození.

Železná bariéra se při nárazu
poškodí a oslabí integritu vaší podlahy

Pohlcuje přímé nárazy
a odchyluje obrovské rány

Systém bezpečnostního zábradlí:

Bezpečnostní zábradlí
Zábradlí absorbující nárazy

Bližší pohled dovnitř:

Náš plně přizpůsobitelný bariérový systém udržuje pracovníky a
veškeré zboží v bezpečí. Díky této modulární konstrukci jsou nárazy
pohlcovány přes tyče a sloupky až od jádra po tlumič nárazů.

Každá část našeho systému bezpečnostního zábradlí je navržena
pro spolupráci tak, aby absorbovala náhodné nárazy a chránila
lidi – sloupky dokonce mají jádro z šedé litiny, která má pevnost
oceli s vyšší absorbci nárazů.

Skryté kotvení
vylučují body pro
zachycení nebo zakopnutí

Splňuje směrnice a
standardy zábradlí dle
OHSAS 18001

Schované kotvicí
body a pohlcování
obrovských nárazů

NÁRAZ

Žádné odkryté součástky

Jádro z šedé litiny a
průmyslový pryžový tlumič
rozptyluje náraz

Testováno

Naše výrobky jsou
testovány s TÜV, aby
byla zajištěna nejvyšší
úroveň ochrany

Report #441217, 439402 & 455255

Snadná instalace

Flexibilní a tvrdé –
zábradlí pohlcuje
nárazovou energii

Betonová podlaha je
chráněna technologií
uvolňující napětí

Nárazy pohlcovány
průmyslovým
tlumičem nárazů

Ochranné zábradlí a
ochranná podlahová bariéra

Rozdíl McCue: Bezpečnost chodců
Modulární systém zábradlí a podlahových bariér pro kompletní ochranu

Modulární kombinace bariér pro největší zátěž
Náš plně přizpůsobitelný bariérový systém udržuje pracovníky a veškeré
zboží v bezpečí. Díky této ucelené modulární konstrukci jsou nárazy
pohlcovány přes tyče a sloupky do jádra po tlumič nárazu a s podlahovou
bariérou se jedná o nejodolnější systém bezpečnostního zábradlí na světě.
Branky vytvářejí vyhrazené
bezpečné chodníky
v zónách s vysokým
provozem

Klenuté povrchy eliminují
oblasti shromážďování
prachu a bakterií
Chodci

Nase modulární systémy úcinne oddelují vase nejdulezitejsí
aktivum – pracovníky od nebezpecného vybavení. Stejnou odolnou
Poskytuje
ochranu před
vidlemi a paletami

Podlahovou bariéru
lze přidat k jakémukoliv
bezpečnostnímu zábradlí

proti nárazum technologii lze také pouzít k ochrane zdí a strojních
zařízení, k vytvoření dopravních pruhů a k vymezení oblasti.

Pevné kovové zábrany selhávají
po jediném nárazu a potřebují opravit

Design pohlcující energii může
být tvrdě zasažen a přesto zůstane stát

Regálová ochrana
Ochrana kraje regálu

Ochrana sloupku regálu

Ochrana kraje regálu s vysokou viditelností

Ochrana proti nárazu s popruhy

Ochrana kraje regálu rozptyluje náraz po každém úderu,
bouchnutí nebo oděru – zastavuje vysokozdvižné a
paletové vozíky s obrovským množtstvím energie.

Tělo z polyethylenu zajišťuje pevnost a odolnost vůči nárazům
a je ﬂexibilní, proto vyhovuje různým velikostem. Omotejte
popruhy kolem sloupku a máte hotovo.

Zakulacený
konec z tvárné
litiny končí na
konci regálu

Skryté součástky
pro tlumení
nárazů

Chrání sloupek
regálu od 60 mm
do 85 mm

Rychlá
instalace díky
suchým zipům
Délku lze upravit
tak, aby seděla ke
každému regálu

Odchylování

Naše konce a rohy
z tvárné litiny
jsou navržené pro
průhyb a jsou
dostatečně pevné
pro přímý náraz

Polyethylenové
tělo se ohýbá,
aby pohlcovalo
nárazovou
energii

Rozdíl McCue: Regálová ochrana

Velice odolná regálová ochrana pohlcující nárazy

Regálová ochrana pohlcující nárazy
Sloupková ochrana paletového regálu
Naše velice odolné tlumiče nárazů byly navrženy tak,
aby chránily sloupy paletových regálů před škodlivými
nárazy vysokozdvižných vozíků a zvedáků palet.

Průmyslový tlumič
nárazů

Vysoce viditelný
tvar půlměsíce
účinně odvádí
nárazy

Naše regálová ochrana absorbující nárazy je navržena tak,

Odsazené boky
zapadají přes
základní desky regálu
a jsou blízko nich

nevrácela úder a vytrvala v přímých zásazích, aniž by se poškodila
nebo poškodila regály, vybavení nebo zařízení – to vše
během zachování vašich pracovníků v bezpečí.

Drahé poškození betonu
oslabuje celistvost podlah

Silná ochrana proti náhodným nárazům
vysokozdvižnými vozíky a zvedáky palet

Regály

aby obstála při několikanásobných úderech, nárazech a srážkách,

Ochrana sloupů:
Chránič sloupů

Podlahový chránič sloupů:

Vysokopevnostní sloupová bariéra

Podlahový bariérový systém

Vysoce pevné tlumící mantinely chrání sloupy, vybavení a řidiče
od nárazů. Díky snadno instalovatelnému systému upínacího
pasu nejsou zapotřebí žádné speciální dovednosti nebo vybavení.

Tento chránič sloupů, vyrobený z tvárné litiny a
bezúdržbového polypropylenu, izoluje sloupy od
potencionálně katastrofálních srážek.

Modulární pro
každou velikost
sloupu

Snadná instalace
pomocí dvou
upínacích pasů
Konstrukce zajišťující
maximální pevnost

Standardní
nastavení velikosti
od 203 mm
do 305 mm
Pomocí prodlužovacích
nástavců (extenderů)
vhodné pro libovolnou
šíři betonových sloupů

Bez probémů

Zahodťe štětce –
máme výrobky,
které vypadají skvěle
teď a budou tak
vypadat i nadále

Vysoce viditelný
sloup nevyžaduje
svařování ani lakování

Vnitřní součástky
brání zachycení
zboží o ně

Rozdíl McCue: Chránič sloupů
Plně přizpůsobitelný chránič sloupů vyhovuje jakékoli velikosti sloupů

Chránič sloupů vysoké úrovně
Ochrana sloupů pomocí bezpečnostního zábradlí
Tato modulární soustava zabezpečí jakýkoliv prostor bez ohledu
na rozměry. Sloupky a tyče bezpečnostního zábradlí lze přizpůsobit
vašim požadavkům.

Díky absorbování
nárazové energie
flexibilita sloupků
zajišťuje ochranu
vybavení, řidičů a sloupů

Nastavitelný pro
jakoukoli velikost
sloupu, ale vhodný
i pro ochranu okolí
strojní technologie

Jádro z šedé
litiny poskytuje
výhodu rozptylování
nárazů

Nic neposkytne ochrannou zónu kolem sloupů, jako
náš snadno instalovatelný, velice odolný a nastavitelný
chránič sloupů. Sestava absorbující nárazy se snadno
instaluje a změkčuje nárazy do sloupů a vybavení.
Sloupy

Objemná řešení nedokážou vydržet
náraz a popruhy nezůstanou na místě

Náš nastavitelný design chrání
širokou škálu velikostí sloupů

Značení:
Nárazníková značka
Flexibilní sloupek vhodný pro povrch betonu a asfaltu

Bližší pohled na nárazníkovou značku:

Tato všestranná značka může označovat cokoliv – od přístupného
parkování přes přechody v provoze s vysokozdvižnými vozíky až
po skladová místa.

Jádro pohlcující nárazy, ochranný kryt a skryté součástky
se při nárazu odráží a chrání tak váš majetek a zdraví lidí.

Vhodný pro
bezpečnostní značky
o rozměrech max.
30 cm x 45 cm
Prázdný prostor pro
nalepení bezpečnostní
značky dle přání

Tlumiče umožňují,
aby se značka
ohýbala, což snižuje
napětí na kotvách

Jádro pohlucující
údery se při nárazu
vychýlí
Kotevní systém
umožňuje rychlou
a snadnou instalaci
do betonu nebo asfaltu

Tlumení nárazů

Nárazníková značka
byla navržena
s jádrem
pohlcujícím energii,
které mění nehody
v příhody

Jádro pohlcující
nárazy
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Neobarvená značka, která změní vaše možnosti

Nechává se ovlivňovat a ovlivňuje
Nárazníková značka umožňuje, aby značení bylo zasaženo
a zůstalo přitom stát pevně v zemi. Označte cokoliv – od parkování
po varovná značení.

Žádné zničené značky, žádné drahé opravy nebo výměny,
žádné další prostoje. Díky své ﬂexibilitě a pohlcování energie, tyto
značky jsou navrženy tak, aby po zásahu zůstaly pevně stát – a tak
zajistily nejen ochranu zařízení, ale i vašich zaměstnanců.

Značky

Dočasné řešení může být
jednoduše posunuto ze svého místa

Díky vnitřním kotvám značka může
být zasažena a zůstane stát na místě

Řešení pro každý roh vašeho vybavení!
Spolupracujme společně pro vytvoření komplexního
plánu bezpečnosti a prevence poškození
Ochranný sloupek

Koncová ochrana regálu

Regálová ochrana

Ochranná podlahová bariéra

Ochrana sloupů

Ochrana vrat

Regálový tlumič nárazů

Bezpečnostní zábradlí

Pojďme s tím
začít!
Více než třicetileté zkušenosti nás naučily, že úplná
prevence poškození vyžaduje více než jen skvělé
výrobky. Rovněž vyžaduje plánování, aby byla
zajištěna správná volba výrobku, ale také
umístění a instalaci.

Požadejte o konzultaci ještě dnes!
Pište na: info@greenspot.cz

Úplná prevence
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