Protetor de cabos - GRIP GUARD

CARACTERÍSTICAS
- Mais leve, apenas 5,78 kg
- Protege cabos e mangueiras de 3,18cm DIAM.
- Novo conector GRIPPER
- Versatil e Modular
- Resistente a ação química
- Novo sistema SNAP-FIT tampa articulada

5 CANAIS

PROTETORES DE CABOS
N o v o s i s t e m a d e CONEXÃO GRIPPER

GRIP GUARD® Protetor de cabos de 5 CANAIS, possui uma série de novos recursos como:
Novo sistema de conexão de módulos GRIPPER, tampa articulada de alto impacto e novo design que
torna o protetor muito mais leve e resistente .
Com apenas 5,78 KG, GRIP GUARD® é 60% mais leve que protetores de cabos 5 canais feitos de
poliuretano e 75% mais leve que os protetores feitos de borracha.
SUPERIOR A CONCORRÊNCIA EM TODOS OS SENTIDOS.
O novo conector GRIPPER® foi ergonomicamente projetado para se ajustar a sua mão, proporcionando
uma pegada mais ﬁrme, facilitando o transporte e a versatilidade na interligação dos módulos.
Seu design arrojado proporciona muito mais segurança para os cabos elétricos e mangueiras.
GRIP GUARD® é ideal para utilização em grandes eventos, áreas de grande circulação de pedestres,
uso industrial (conﬁra a capacidade total do produto logo abaixo) e comércios em geral.
GRIP GUARD® feito para você, mais resistente, mais leve, SUPERIOR em todos os sentidos. ELEITO O
MELHOR PROTETOR DE CABOS 5 CANAIS DO MUNDO.
Mais um produto produzido sob licença por BLITZ PROJETOS ESPECIAIS.

Opção de COR

CAPACIDADE DE CARGA
Carga Máxima testada á(21 C) 70 f

Amarelo / Preto

Protetor de cabos
e mangueiras com
3,18 cm diâmetro
extreno

2.267KG./RODA (5,000lb)
4.534KG./EIXO (10,000lb)

MODELO:

MODELO

A: COMPRIMENTO

B:LARGURA

C:ALTURA

D:LARGURA DO CANAL

E: ALTURA DO CANAL

PESO

GG5X125

91,4 cm (36in)

41,76 cm (16,44in)

4,04 cm (1,59in)

3,18 cm (1,25in)

3,18 cm (1,25in)

5,78 kg (12,75lb)

TAMPA REFORÇADA

NOVO SISTEMA DE
ENCAIXE DA TAMPA

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Apenas 5,78 kg – O mais leve protetor de cabos 5 canais do mundo
Novo conector GRIPPER ergonômico e de fácil transposte
Novo sistema de encaixe da tampa articulada SNAP-FIT. Não utiliza
aste de ﬁbra de vidro na articulação da tampa.
Patenteado sistema de tração 5-BAR (tratamento 5 BARRAS) melhora
a tração durante a passagem de veículos.
Protege cabos e mangueira com 3,18 cm de diâmetro (diâmetro
externo)
Feito para ser resistente, absorve grandes impactos e não conduz
eletricidade.
Resistente contra ação química de óleos, combustíveis e lubriﬁcantes.
Alça de transporte rebaixada na parte inferior do protetor
Possibilidade de alocação de LOGOMARCA na tampa.

SISTEMA
ANTI-DERRAPANTE

CONECTOR GRIPPER

5-CANAIS PARA
CABOS DE 3,18cm
Diamentro externo

