
Systemy ochrony krawędzi
Zabezpieczenia krawędzi chronią ładunek, wydłużają żywotność pasów mocujących i są wymagane 
w przypadku ostrych krawędzi.

Poradnik doboru:
które zabezpieczenie jest  odpowiednie?

Pytanie:
Co należy chronić?

Ochrona 
ładunku?

Polytex®  
Flexoclip S

Ochrona 
na ostrych 

krawędziach?

Kątownik 
 ochronny czarny

Nasza rekomendacja: Nasza rekomendacja: Nasza rekomendacja:

Ochrona środ-
ków mocujących 
przed szorstkimi 
powierz chniami?
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226

Strona
396

Na
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Mankiet 
 ochronny

393
   Zabezpieczenie transportu   

   Osprzęt do zabezpieczania ładunku   |   Systemy chroniące przed przetarciami i ostrymi krawędziami   

 
   www.pfeifer.pl  



Przegląd asortymentu

Porady dotyczące bezpiecznego stosowania
Ostre krawędzie należy zabezpieczyć systemami do ochrony krawędzi! 
Krawędź uważa się za ostrą, jeśli promień krawędzi R ładunku jest mniejszy niż grubość taśmy pasa 
mocującego.

Ochrona przed ścieraniem i węże strażackie nie stanowią ochrony przed ostrą krawędzią!

Odpowiednie do

Pasa 
mocu-
jącego

Łańcucha/
liny

Zawiesia 
wężowego

Zawiesia 
pasowego

Patrz 
strona
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Wąż ochronny do krawędzi Duplex ✓ – ✓ ✓ 222
Wąż ochronny do krawędzi Simplex ✓ – ✓ ✓ 223
Wąż ochronny do krawędzi Flexoclip ✓ – ✓ ✓ 226
Podkładka pod pas i raczę ✓ – – – 395
Kątownik ochronny stalowy ✓ – – – 396
Zabezpieczenie kantów z magnesem ✓ – Uwzględnić szer./masę Uwzględnić szer./masę 219
Osłona na narożnik z przegubem ✓ – Uwzględnić szer./masę Uwzględnić szer./masę 219
Narożnik ochronny do ciężkich 
ładunków ✓ – Uwzględnić szer./masę Uwzględnić szer./masę 220

Kątownik ochronny czarny ✓ – Uwzględnić szerokość Uwzględnić szerokość 396
Kątownik ochronny z tworzywa ✓ – Uwzględnić szerokość Uwzględnić szerokość 396
Narożnik ochronny ✓ – – – 395
Kątownik ochronny do łańcuchów i lin – ✓ – – 224
Wąż ochronny do łańcuchów i lin – ✓ – – 225
Kątownik ochronny do łańcuchów 
mocujących – ✓ – – 395

Wąż ochronny do krawędzi HMPE ✓ – ✓ ✓ 220
Zabezpieczenie krawędzi HMPE ✓ – ✓ ✓ 221
Osłona krawędzi HMPE – – ✓ ✓ 221
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ni
em Wąż ochronny na 1 cięgno ✓ – ✓ ✓ 227

Wąż ochronny na 2 cięgna ✓ – ✓ ✓ 227
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   Polytex ®  Kątownik ochronny 
do łańcuchów mocujących   
  Narożnik ochronny z metalu osłania łańcuch przed ostrymi 
krawędziami, a ładunek przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

  Średnica łańcucha   min    mm    6  

  Średnica łańcucha   max    mm    13  

  Ilość w opakowaniu  szt. 1

  Waga około    kg    0,5  

  Nr katalogowy    281760  

   Polytex ®  Narożnik ochronny   
Szczelina osłania krawędź ładunku, a zaokrąglenie chroni 
pas mocujący i zapewnia bezpieczne przesuwanie się pasa 
po narożniku.

  Długość całkowita    L    mm    400    800    1200  

  Ilość w opakowaniu    szt.  1 1 1

  Waga około    kg    0,82    1,71    2,56  

  Nr katalogowy    240219    240220    240221  

   Duża elastyczność    
 Zwiększona powierzchnia styku 
dla optymalnego rozłożenia 
nacisku  

   Dane techniczne   
    Materiał:    polietylen  
    Grubość materiału :   19 mm  
    Długość boku :   190 mm  

   Polytex ®  Podkładka pod pas 
i raczę   
  Mocna poliuretanowa podkładka zabezpieczająca pas i ładunek.  

  Max szerokość pasa    mm    50  

  Ilość w opakowaniu      szt. 10

  Waga około    kg    1,6  

  Nr katalogowy    208391  

   Opcje   
   Inne rozmiary na zapytanie  
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   Polytex ®  Kątownik ochronny 
czarny   
  Narożnik ochronny z tworzywa przeznaczony do delikatnych 
ładunków, takich jak np. bele papieru.  
Pas mocujący jest prowadzony dzięki odpowiednim wyżłobieniom.
Szczelina osłania krawędź ładunku, a zaokrąglenie chroni 
pas mocujący i zapewnia bezpieczne przesuwanie się pasa 
po narożniku.

  Max szerokość pasa    mm    50  

  Ilość w opakowaniu      szt. 1

  Waga około    kg    0,28  

  Nr katalogowy    187347  

   Polytex ®  Kątownik ochronny 
z tworzywa   
  Do równomiernego i łagodnego rozłożenia siły nacisku.  

  Max szerokość pasa    mm    100  

  Ilość w opakowaniu      szt. 10

  Waga około    kg    0,9  

  Nr katalogowy    208390  

   Polytex ®  Kątownik ochronny 
ze stali   
  Do równoczesnej ochrony pasa oraz ładunku.  

  Max szerokość pasa    mm    50  

  Ilość w opakowaniu      szt. 10

  Waga około    kg    3,8  

  Nr katalogowy    208389  

396
   Zabezpieczenie transportu   
   Osprzęt do zabezpieczania ładunku   |   Systemy chroniące przed przetarciami i ostrymi krawędziami   

 
   www.pfeifer.pl  


