MEER VEILIGHEID: KÖGEL FASTFIX BESCHERMT DE CHAUFFEUR!

KÖGEL FASTFIX: DE TEXTIELE INSTEEKLAT

Wat is het gevaar voor chauffeurs?
Voor bepaalde beladingssituaties is een vastzetsysteem voorgeschreven om de lading op het
voertuig te zekeren. Een voorbeeld is het transport van dranken en kleine ladingdragers.
In de dagelijkse praktijk bestaan deze zekeringssystemen meestal uit houten,
aluminium of stalen insteeklatten. Die zijn echter moeilijk te hanteren,
moeilijk op te bergen en vormen een aanzienlijk veiligheidsrisico als
ze vallen.
We hebben de taak op ons genomen om de veiligheid en de
bescherming van de chauffeur aanzienlijk te verhogen!

Kögel FastFix: de textiele insteeklat
Met een gewicht van slechts 495 gram en de beproefde
spansluiting is dit een lichte, snelle en gebruikersvriendelijke
vervanging voor houten, aluminium of stalen latten.
Een zeer belangrijk en positief neveneffect: Persoonlijk letsel
en schade aan de lading door vallende latten worden volledig
geëlimineerd.

SNELLE, EENVOUDIGE EN VEILIGE LADINGZEKERING

KÖGEL FASTFIX: DE TEXTIELE INSTEEKLAT

Kögel Fas tFix

Kögel Fas tFix

Kögel Fas tFix

495 gram lichte vervanging voor houten, aluminium of stalen latten
Eenvoudig in- en uithangen aan de rongen
Vermindert het risico op persoonlijk letsel en schade aan de lading
De Kögel FastFix is gemaakt van flexibel bandmateriaal.
Dit betekent dat hij zich in elke gereedschapskist laat opbergen.
Voor een snelle, eenvoudige en veilige ladingzekering wordt hij bij de middelste of hoekrongen
in- of uitgehangen. Daarvoor zijn speciale geschroefde houders aan de rongen aangebracht,
die indien nodig op andere hoogten kunnen worden bevestigd.
Als de lat tussen twee rongen is geplaatst, kan hij eenvoudig met de spansluiting worden gespannen,
om de gewenste ladingzekering te bereiken.
Ter bescherming van het hoogste goed in het transport –
de chauffeurs: Kögel FastFix: de textiele insteeklat
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