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Polska - Dystrybutor •

Jeden rozmiar
Ekstremalnie wytrzymały
Koloru żółtego lub przezroczysty
Zachowuje swój kształt
www.boplan.com
Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
www.alpinex.net.pl oraz www.boplan.com

Prosta instalacja
www.rackbull.com Atestowane zgodnie ze standardami

FEM 10.2.02 - DIN EN 15512 - DIN EN 15635

RackBull

®
120 mm

NAJLEPSZA OCHRONA REGAŁÓW

rozmiar pasował do każdego rodzaju szyn regałów w

90 mm

pełnej gamie kolorów. Podstawowym jest kolor żółty

PRODUCT

Innowacyjny system i funkcjonalność

*

RackBull zaprojektowany został z myślą, aby jeden

100 mm

NEW

Jeden rozmiar, 2 kolory

oraz wersja przezroczysta, na której można umieścić

2014

informacje zapisane na karcie umieszczonej wewnątrz

System RackBull jest spektakularnym i innowacyjnym

ochraniacza: kody kreskowe, numery regałów,

produktem firmy Boplan, wiodącego producenta ekstremalnie

inforacje o produkcie itp.

wytrzymałych barier ochronnych z materiałów syntetycznych.
System RackBull jest odpowiedzią na podstawowy problem

W przyszłości wersja przejrzysta będzie miała coraz

przy składowaniu w magazynach: brak jednego

1 Rozmiar

międzynarodowego standardu wymiaru regałów. Dla

większe znaczenie, ponieważ coraz więcej krajów

przykładu obecnie istnieją trzy różne średnice dla samych

przeprowadza roczne kontrole bezpieczeństwa

tylko słupów nośnych regałów. Na szczęście, od teraz nie

regałów. Dzięki przezroczystości ochraniaczy kontrola

należy się martwić dokładną wielkością i rozmiarem, system

ta może być dokonane bez konieczności wyciągania

RackBull dostosowuje się do wymiarów każdego słupka.

protektorów, dając tym samym dużą oszczędność

Większość innych ochraniaczy regałów składa się z samego

czasu!

stałego i nieruchomego rdzenia. Rdzeń Systemu RackBull
w przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów jest bardzo
elastyczny i bardzo ściśliwy. Oznacza to, że RackBull automatycznie
wygina się dookoła każdego słupka nośnego regału
i dostosowuje się do jego średnicy niezależnie od wymiarów.
Ponadto unikalna konstrukcja rdzenia gwarantuje o wiele
większą zdolność pochłaniania energii w momencie uderzenia.

Przezroczysty + wkładka papierowa z informacją

(*)Inne kolory dostępne na życzenie.

System RackBull jest bez wątpienia najbardziej użyteczną
i najlepszą ochroną dla regałów magazynowych.

Zalety protektora RackBull:
Instalacja za jedym
kliknięciem:

• Dla regałów od 75 do 120 mm
• Niezykle odporne na uderzenia
• Kolorowe lub przezroczyste

Od teraz problemy z rozmiarem słupków
regałów i skomplikowaną instalacją są
historią. Wystarczy wcisnąć RackBull w

Łatwa

• Przezroczyste + oszczędność czasu ze względu na brak konieczności

Instalacja

•

słupek nośny regału i automatycznie
usłyszymy kliknięcie oznaczające poprawną

•
•

instalację. Montaż systemu RackBull jest
szybki, wydajny i bardzo prosty!

•

•
•
•
•

Krok 1: Klik, Krok 2: Zrobione!

zdejmowania przy każdej kontroli okresowej.
Zalety materiału sysntetycznego z którego wykonany został RackBull:
zachowuje swój kształt, wytrzymały i trwały, łatwy w utrzymaniu.
Łatwy montaż.
Możliwe wypełnienie pianką polietylenową w celu zwiększenia
odporności na uderzenia.
Szersza podstawa dla ochrony śrub mocujących.
Zapewnia ochronę do wysokości 600 mm.
Dla ochrony na większych wysokościach można układać stopniowo.
Można łączyć z innymi produktami Boplan: protektorami rogów regałów.
Jeden standardowy - uniwersalny rozmiar = mniejszy koszt.

Pianka

Zaślepka

Urządzenie mocujące RackBull

Wkładka

