VĚTŠÍ BEZPEČNOST: KÖGEL FASTFIX CHRÁNÍ ŘIDIČE!

KÖGEL FASTFIX: TEXTILNÍ ZÁSUVNÁ LAŤ

Jaká hrozí řidiči nebezpečí?
V případě některých nákladů je povinné mít na vozidle zádržný systém.
Příkladem je přeprava nápojů a přepravek.
V běžné praxi jsou tyto zádržné systémy tvořeny většinou dřevěnými, hliníkovými
nebo ocelovými zásuvnými latěmi. Manipulace s nimi je ale špatná, jejich
ukládání je složité a při pádu představují značné bezpečnostní riziko.

Naším posláním je výrazně zvýšit bezpečnost
a ochranu řidiče!

Kögel FastFix: Textilní zásuvná lať
S hmotností přesně 495 gramů a osvědčeným upínacím
uzávěrem je textilní zásuvná lať lehkou, rychlou a uživatelsky
přívětivou náhradou dřevěných, hliníkových nebo ocelových latí.
Velmi důležitý a kladný vedlejší efekt: kompletně odpadají
úrazy osob a poškození nákladu padajícími latěmi.

RYCHLÉ, SNADNÉ A BEZPEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

KÖGEL FASTFIX: TEXTILNÍ ZÁSUVNÁ LAŤ

Kögel Fas tFix

Kögel Fas tFix

Kögel Fas tFix

495 gramová lehčí varianta oproti dřevěným, hliníkovým nebo ocelovým latím
Snadné zavěšení a vyjmutí z klanic
Minimalizace rizika úrazů osob a poškození nákladu
Kögel FastFix se skládá z pružného popruhu.
Díky tomu se vejde do každé bedny na nářadí.
K rychlému, snadnému a bezpečnému zajištění nákladu je zavěšena na středové nebo rohové klanice,
z kterých se dá také svěsit. K tomu jsou na klanicích umístěny speciální přišroubované držáky,
které je možné podle potřeby upevnit do jiné výšky.
Pokud je lať zavěšena mezi dvě klanice, stačí ji upnout upínacím uzávěrem tak,
aby bylo dosaženo požadovaného zádržného efektu.
Pro ochranu toho nejcennějšího nákladu při přepravě – řidiče:
Kögel FastFix: Textilní zásuvná lať
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Bezpečnostní upozornění! Návěs se smí používat pouze za důsledného dodržování všech předpisů silničního provozu, profesních sdružení a technických předpisů pro zajištění nákladu.
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