Støjskærme type SJ og tilbehør
Gram støjskærme leveres i moduler for fast montage i U-profil. Beslag for montage som stationær væg eller med hjul kan leveres.
Robust konstruktion med stålramme, for- og bagside af perforerede, galvaniserede stålplader, 50mm lydabsorberende materiale, overfladebeskyttet,
ubrændbart i henhold til ISO 1182. Særdeles velegnede til at adskille arbejdskabiner (stationære).
Med hjul kan de hurtigt tilpasses varierende og midlertidige arbejdspladser.
Elementer til opbygning af arbejdskabiner, støjbokse eller maskinrum fremstilles efter opgave.
Gram støjskærme er særdeles velegnede i forbindelse med automatsvejsning,
robotsvejsning, stansemaskiner eller lignende farlige eller støjende maskiner.

Gram Arbejdspladsindretning

Modulopbygning af støjskærme:
Mulighed for lige eller vinkelopstillede vægge.
Som tilbehør leveres U-skinner til fastgørelse i gulv og væg for opbygning af skillevægge.
Dertilhørende søjle 60x60mm til fastgørelse i gulv.

U-skinne:
til fastgørelse i gulv
eller væg
(Standard galv.)

H-skinne:
til opsætning af lige
vægge
(Standard galv.)

Hjørnestolpe:
til vinkelopbyggede
vægge
(Standard galv.)

Svingarm type VA med skinner for lameller:
Leveres i forskellige længder. Består af svingarm og robust søjle 100x100mm for
svingarm.
Svingarmen kan let drejes til siden, og er derfor særdeles anvendelig i fx. front af
arbejdskabiner, når let adgang med kran eller truck ønskes.

Kombination af støjskærm
type SJ og forhæng

V. Aa. Gram A/S
- your partner for a better environment!

Kombination af
støjskærm type SJ
og svingarm type
VA på søjle med
påmonteret Uskinne.

Forhandler:

Se det store program på:
www.vaagram.dk
Tlf.: 74 52 30 75
info@vaagram.dk

www.vaagram.com

www.vaagram.dk

Sikker arbejdsplads - beskyttelsesforhæng og lameller

Mobile svejse-/slibestativer:

Svejseforhæng testet i henhold til DIN EN 1598. Tilladt at bruge i forbindelse med alle former for svejsning. Brugeren kan vælge mellem 3 farver samt glasklart. Mål og type i henhold til aktuel prisliste.

Stativ type SL
Let og prisbilligt stativ til svejseopgaver, som lader sig nemt flytte.

Svejse/slibeforhæng: - leveres som hele forhæng eller lameller.

• Bredder: 1455 og 2000mm
• Højde: 1870 mm
• Leveres standard incl. 1 stk. svejseforhæng med hulsøm øverst
og nederst
• Enkel montage
• Kan leveres i forhængsfarverne matgrøn og
grøn
Mørkegrøn, mat
Risikofaktor 0,05

Grøn, gennemsigtig
Risikofaktor 0,4

Rødorange
Risikofaktor 0,8

Glasklar

Sikkerhed mod splinter, sprøjt,
larm og kulde

Standard 0,4mm godstykkelse - leveres op til 5mm.
A: Forstærkede ophængsøjer i alle typer forhæng.
B: Stærk søm med trykknapper, som gør det muligt at sammenføje hele forhæng.
C: Modstandsdygtighed overfor gnister og flammer sikrer lang
holdbarhed.
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B

Fleksibelt system type SGU - for fri gennemgang
Robust mobil svejseskærm på hjul

C

• Mobile enheder i bredden 1600 og 2000mm
• Frihøjde: 2000mm
• For afskærmning af arbejdspladser i forbindelse med svejsning
og slibning
• Sikrer en gennemgang uden forhindringer
• Incl. 4 stk. ø75mm drejelige hjul
• Incl. lamelforhæng og karabinhager
• Let montage
• Kan leveres i forhængsfarverne matgrøn og
grøn

Ophængsmuligheder:
1. Til fastståede kabiner, der fx. er lavet af runde galvaniserede rør, benyttes karabinhager for ophæng.

2. Solid kabineopbygning i C-profiler:
Vi leverer komplet program til opbygning af svejse-/slibekabiner i galvaniserede C-profiler med
dertil hørende glidere med krog.
Meget fleksibelt og montagevenligt system.
Delene monteres nemt ved hjælp af spændeanordninger.

Stort tilbehørssortiment:
• Fløjarme 800mm - leveres incl. lameller og karabinhager
• Koblingsstang 800mm - leveres incl. lameller og karabinhager

Komponentdele til type 2:

C-profil med bue

Beslag til montering i loft

Samlemuffe

Montagebeslag for endevæg

Vægbeslag

Vinkel/gulvstander

Loftbeslag

Gulvstander

