DEFENDER

Eindelijk een aanrijdbescherming
die uw stellingen écht beschermt:
De Defender van NEDCON. De zeer robuuste
vrijstaande Defender voorkomt dat vorkheftrucks of pallets de staanders en voetplaten
aan de onderzijde beschadigen. En omdat het
er in geen enkel magazijn hetzelfde toegaat, is
de Defender leverbaar in drie sterktegradaties.
De Defender vangt alle klappen op tot een
hoogte van 0,4 meter, van welke kant ze ook
komen. De kap van de beschermer absorbeert
de kracht volledig, waardoor de ankerplaat of
de ankers niet gaan wrikken. De kans op beschadiging aan uw betonvloer is hierdoor
minimaal. Als de Defender zelf schade heeft, is
het een kwestie van losschroeven en vervangen. De Defender kan meerdere klappen aan
en hoeft dus niet na elk ongelukje direct vervangen te worden.

Voordelen van de NEDCON Defender
•	Verkrijgbaar in drie sterktegradaties
afgestemd op de risico’s in uw magazijn
•	Beschermt tot meer dan 3000 Joules
•	Extra sterk dankzij door NEDCON
gepatenteerde verstevigingslip- en
-ribben
•	Geen directe vervanging nodig bij kleine
of normale schade
•	Vrijstaand in beton bevestigd voor
maximale ontlasting staander en voetplaat
•	Speciaal ontwerp verminderd de kans op
beschadiging aan uw vloer
•	Geen verborgen schade mogelijk

Drie sterktegradaties
In een rustig magazijn met brede gangen en ervaren chauﬀeurs is de kans op schade vele
malen kleiner, dan in een hectisch magazijn met onervaren inhuurkrachten. NEDCON biedt
daarom aanrijdbescherming in drie gradaties. Kies de Defender die past bij de risico’s in uw
magazijn:
• De Defender 800 is sterk genoeg voor een botsing met een energie van 800 Joules. Dat is
twee keer meer dan de Europese EN 15512-norm voorschrijft en dus een prima keuze als u
aan de norm wilt voldoen.
• De Defender 1500 biedt een realistische bescherming tegen de tikken en botsingen uit de
dagelijkse praktijk van veel magazijnen. Deze beschermer kan meerdere klappen van 1500
Joules hebben, voordat hij vervangen moet worden.
• De Defender 3000 is de sterkste aanrijdbescherming die er bestaat. Speciaal ontwikkeld
voor magazijnen met een hoog aanrijdrisico met grote impact. Denk aan zware
magazijntrucks of snel rijdende vorkheftrucks. Ook deze beschermer kan meerdere hits van
3000 Joules aan.
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