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Szyny drabinkowe

4.2  Szyny drabinkowe 

O szerokości 43 mm
wytrzymałe i lekkie

■	niewielka wysokość konstrukcyjna   }  optymalne dla ciasnych przestrzeni

■	duża zdolność mocowania   }  gwarancja bezpieczeństwa

■	z ochroną przed ocieraniem   }  rozwiązanie dla towarów delikatnych

O szerokości 60 mm
wersja powiększona

■	profil aluminiowy o szerokości 60 mm   }  standard dla nadwozi furgonowych

■	do przynitowania, przykręcenia, przyklejenia   }  do każdych warunków montażowych

Specjalne
niestandardowy montaż

■	 instalacja osadzana w konstrukcji   }  gwarancja gładkich ścian wewnętrznych
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O szerokości 60 mm
wersja powiększona

■	profil aluminiowy o szerokości 60 mm   }  standard dla nadwozi furgonowych

■	do przynitowania, przykręcenia, przyklejenia   }  do każdych warunków montażowych

Furgon

Furgon

Furgon
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Twoja własna szyna drabinkowa. Wybierz sam:

      Rozstaw prętów

      Długość całkowitą

      Otwory montażowe

      Rozstaw otworów montażowych

      Profil ochronny

Skonfiguruj sobie własną, gotową do  
zamontowania szynę drabinkową.  
Wyprodukujemy szyny w dowolnej  
wymaganej długości bez dodatkowych  
kosztów.

Skonfiguruj sobie własną szynę z wybranym 
odstępem pomiędzy prętami.

Zaopatrz szynę w otwory montażowe o  
odpowiedniej średnicy.

Odstęp między otworami montażowymi zależy 
od wymaganej zdolności mocowania,  
kierunku działania obciążeń i w dużym stopniu 
od podstawy konstrukcji. Rozmiar i liczbę 
mocowań należy ustalić indywidualnie.

W celu ochrony swojego ładunku wyposaż 
szynę w profil ochronny i odpowiednie 
końcówki.

4.2  Szyny drabinkowe 

      Zdolność mocowania

Szyna drabinkowa stosowana w połączeniu z hakiem płaskim może być traktowana jako punkt mocujący  
zgodnie z ISO 27955 (sam. osobowy) lub ISO 27956 (furgon) przez firmy zabudowujące pojazdy. Podane na 
następnej stronie parametry zdolności mocowania osiąga się po spełnieniu następujących warunków:

■	 	odpowiedniego przenoszenie siły na konstrukcję nośną

■	 	przyklejenia lub przykręcenia szyny co 200 mm
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      Rozstaw prętów

      Długość całkowitą

      Otwory montażowe

      Rozstaw otworów montażowych

      Profil ochronny

      Zdolność mocowania Szyna drabinkowa
510168, 71099

Szyna drabinkowa
71059

Szyna drabinkowa
510546, 511034

Zdolność mocowania Zdolność mocowania Zdolność mocowania
Hak płaski 71026, 71349 300 daN 400 daN
Hak płaski 71077 300 daN
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