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PAT 625

standard dla 25 mm burt pojazdu

PAT 1000
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PAT 625-1

PAT 625-2
belka blokująca z opatentowanym mechanizmem blokującym
siła blokująca BC: 625 daN
belka aluminiowa o dużej wytrzymałości
opatentowane mechanizm zatrzaskowy
hak 25 mm o dużej wytrzymałości
zamknięcie z jednej strony

zakres stosowania: 2.220 – 2.520

ustawienie: poziome

lekkość, optymalna obsługa
bezpieczne zamocowanie przy burcie pojazdu / listwie
do standardowych 25 mm burt pojazdu
bez trudu daje się założyć i zablokować

PAT 1000-1

PAT 1000-2
jedyna belka blokująca o sile blokującej 1.000 daN
siła blokująca BC: 1.000 daN
wzmocniona belka aluminiowa
regulowane elementy mocujące
możliwe długości na życzenie
stabilność, trwała jakość

zakres stosowania: zależnie od długości

ustawienie: poziome

gwarantowana największa siła blokująca BC
do wszystkich zakresów zastosowania od 18 – 35 mm
pasujące do wszystkich pojazdów i naczep o różnych szerokościach
ponadto nadaje się do recyklingu

Wskazówka: na różne możlowości załadowania są do dyspozycji PAT 625 i PAT 1000 w dwóch
formach produkcyjnych, jedno częściowa (-1) i dwuczęściowe (-2).
Wskaźnik
siła blokująca BC x 4 odpowiada maks. dopuszczalnemu ciężarowi dla tyłowego zabezpieczenia ładunku
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511130-10

25

2.460 – 2.520

60

5,7
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2.220 – 2.520
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6,2
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zakres regulacji

x min. = 460 mm x maks. = 2.520 mm

zakres regulacji

x min. = 1.830 mm x maks. = 2.520 mm

szerokość burty
pojazdu [mm]

zakres regulacji
[mm]

maksymalny
wyciąg [mm]

waga
[kg]

siła blokująca
BC [daN]

511023-0001

18 – 35

2.400 – 2.520

120

6,50

1.000

511023-xxxx

18 – 35

proszę podać

120		

1.000

511024-0001

18 – 35

2.290 – 2.520

230

1.000

511024-xxxx

18 – 35

proszę podać

230		

7,20

1.000
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łatwy w użyciu

zabezpieczenie towaru na paletach – poziomo

zabezpieczenie na przyczepie samochodu osobowego

proste zabezpieczenie na burtach

proste zabezpieczenie na listwach
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