emco PLAZA met cassetteborstel

type 542 SCB

Buiten (zone 1)
De meest sterke entreemat onder de belastbare, weerbestendige uitvoeringen.
Voor een betere vuilopname in gebouwen met extreme frequentie.
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beschrijving
oprolbare, uiterst duurzame slijtvaste entreemat, geschikt voor
rolstoelen. Tevens berijdbaar met heftruck- en palletwagen. Door de
bijzondere profielvorm en hoogte kan er daarnaast meer vuil tussen
de profielen worden op genomen. Is zowel in de lengte als in de
breedte volledig op maat te maken.

Buiten (zone 1) straatvuil,
haren, zand,
as, textielvezels, kleine
bladeren en
takjes, split,
grof zand,
kleine kiezelsteentjes

straatvuil,
haren, zand,
as, textielvezels, kleine
bladeren en
takjes enz.

uiterst belastbaar

emco PLAZA met cassetteborstel

type 542 SCB
ca. hoogte (mm)

42
kinderwagen
Steekwagen
rolstoel
winkelwagens
transportkarretjes

berijdbaarheid

hefwagen
Elektrische palletwagen
PKW
Hoogwerker

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-46 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-46 CN R.V.S. (V2A)
emco afdekprofiel: C42 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5042 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5042 CN R.V.S. (V2A)
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A:
met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en
hoogteverstelling

Heftruck

emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met
inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen

Let op: de cassetteborstel kan haar
stabiliteit verliezen als er regelmatig
overheen wordt gereden

emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met
inbouwraam en kokerprofielen
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

standaard
profielafstand ca. (mm)

5 mm afstandhouder van rubber

verbinding

met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

Max. breedte uit één
deel (mm)

2800

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die
uit meerdere delen bestaan.

profielbreedte (mm)

30

Max. looplengte uit één
deel (mm)

1000

Mattendeling conform
voorschriften of
conform wens van de
klant

tot een profiellengte van 2800 mm of
een maximaal gewicht van 45 kg.

draagprofielen

van hoogwaardig hard kunststof.
(temperatuurbestendig tot ca. 60
graden).

loopvlak

geïntegreerde, slijtvaste,
weerbestendige cassetteprofielen
met parallel gemonteerde borstels.
Werkelijke mathoogte +1 tot 2 mm

brandgedrag

De gehele entreemat (alleen mogelijk
met zwarte borstelstrips) is (tegen
meerprijs) leverbaar in de brandklasse
Cfl-s1, conform EN 13501.

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

geschikt voor:
Arena
Bouwmarkt
Universiteit
Industrie
Magazijn
Beurs

service en dienstverlening
bouwhandleiding
Maatvoering ter plekke met behulp van lasermaatvoeringsapparaat
montage- en installatieservice
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.

emco PLAZA met cassetteborstel

type 542 SCB
kleuren

Borstelstrip in grijs
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Borstelstrip in zwart

