ELSPRO Kabelbro til sikker overkørsel samt
beskyttelse af byggestrømskabel

Type KB3X35

Letvægt – så klapper det...
Kabelbro type KB3X35 er den ultralette og innovative nyhed fra
ELSPRO med den smarte „klapmekanisme*.
To gennemboringer giver en ekstra mulighed for fiksering der øger
sikkerheden omkring kabelbroen
Rampens gule overdel er fastgjort i underdelen således at der opnås
en meget sikker lukning af kabelbro systemet.

Betegnelse

Kabelbro KB3X35
Endestykke KB3X35

Tekniske data:
• 9 t belastning ved regelmæssig belastning
• 3 gennemgående kanaler 3X35 mm
• Materiale: Sprøjtestøbt polypropylen
• Temperaturmodstandsdygtig fra –20°C til +60°C
• Skridsikker overflade med rillestruktur
• Farve: Signal-og advarselsfarve sort-gul. Endestykke: Gul.

Mål (L x B x H)

Vægt

Stigningsvinkel

Bestillingsnr.

500 x 500 x 55 mm
160 x 500 x 55 mm

4,00 kg
0,85 kg

ca. 20°
ca. 20°

KB3X35
KB3X35E

ELSPRO Kabelbrosystem KB3X35 er egnet til et
utal af anvendelsesområder.
Den enkle og hurtige montage gør systemet,
du over anvendelse i industrien, specielt egnet
til beskyttelse af udlagte kabler f.eks. i forbindelse
med gadefester, markeder, musikfestivaler og sports
begivenheder. Det er mulig ved en kontrolleret kørsel
for lastvogne at køre over kabelbroen.
• utallige anvendelsesområder
• hurtig, enkelt opbygning
• Snublefaren er forhindret

* Produktet er mønsterbeskyttet
og patenteret
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ELSPRO Kabelbro til sikker overkørsel samt
beskyttelse af byggestrømskabel

Type KB3X35

Længde: 160 mm
Brede:
500 mm
Højde:
55 mm
Vægt:
0,85 kg

Længde: 500 mm
Brede:
500 mm
Højde:
55 mm
Vægt:
4,00 kg

Kendetegn og egenskaber:
• 9 t belastning ved regelmæssig belastning
• Selv ved store belastninger er brud på kabelbroen udelukket;
høj fleksibilitet
• Massive støb vil blive absorberet i materialet
• Lang levetid på grund af mekanisk styrke og stabilitet
• Signal-og advarselsfarve sort-gul
• Let, enkel håndtering i kraft af en håndterbar størrelse og en meget
ringe vægt.

Kanaler:
3x 35 x 35 mm

Specialvarianter på forespørgsel:
• Prægning af firmanavn/logo
• Andre farvekombinationer.

TILBEHØR:
Bestillings-nr.

Stop-sæt (4 stk.)

KB3X35S
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MOLLER-MOLLER.DK

Hvert brostykke er på undersiden forberedt for skridsikker montering ved hjælp af fire beslag som fastholder
kabelbroen på glatte underlag.
ruhenden Eigenschaften auf glatten Böden.

