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Til montering direkte på reolens stigeben 
beskytter Rack Armour mod skader.

Du får øget sikkerhed på lageret, sparer tid til reparatio-
ner og udskiftninger af ødelagte dele. Materialet fjedrer 
ved påkørsel, men bevarer sin oprindelige form.

Som du sikkert allerede ved er reolstolper/stigeben spe-
cielt udsat for skader, p.g.a. påkørsel, under håndtering, 
når truck eller stabler ekspederer i gangene. 

En let påkørsel kan deformere et stigeben så hele reol-
systemet svækkes. Anvend truckværn og stigebeskyttere 
så følgerne af en påkørsel minimeres.

Rack Armour er i forhold til de traditionelle 
gulvmonterede metalbeskyttere et unik 
produkt med mange fordele.

Rack Armour monteres på få sekunder, helt uden 
brug af værktøj. Glem alt om at bruge 10 til 15 minutter 
på at bore i gulvet og støve hele lokalet til.

Bedre beskyttelse
I forhold til lignende produkter, beskytter Rack Armour 
med sin højde på 600 mm en stor del af stigen. 
Her er altså ikke brug for at købe ekstra moduler blot for 
at være sikret i standardhøjde.

Bedre plads
Med den glatte runde form er det minimalt hvad denne 
beskyttelse kræver af plads ved stigebenet og der er 
ingen skarpe kanter, der ødelægger hverken dit gods 
eller paller.

Sikkerhed
Overholder den internationale standard for beskyttelse 
af palle reoler (FEM 10.2.02)

Uafhængige undersøgelser viser at de opfylder FEM-kra-
vene til både frontal, side og endestød.
Princippet i beskyttelsen kan sammenlignes med en 
ben-beskytter til en fodboldspiller, hvor kraften ved et 
slag bliver fordelt til en større overflade. 

Rack Armour er fremstillet af “high density polyethylen” 
(HDPE), der også anvendes til fremstilling af bodyar-
mour/skudsikre veste.
Materialet er stabilt i formen og giver lang og effektiv 
levetid.
Selv i kølerum med temperaturer helt ned til -40C får 
du en effektiv beskyttelse. Materialet er ufølsom over 
for fugt, svampedannelse, syrer og de fleste opløsnings-
midler.
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En rentabel investering. 
Uden effektiv beskyttelse er skader på reolen allerede ved 
første påkørsel med en truck, så alvorlige at de beskadi-
gede dele bør udskiftes. 
Omkostningerne til indkøb af dele til reparation og tidsfor-
bruget til montage, vil uden tvivl beløbe sig til flere tusinde 
kroner. 

Med Rack Armour beskyttes og sikres dine reoler hele 
7 gange mere effektiv.

Brug farverne
Vi har standardfarven gul på lager, men leverer også i andre 
farver. Brug f.eks farverne til at markerer forskellige reol-
gange eller måske med grøn i retning mod nødudgange.
Rød kan evt. bruges til sidst i reolgange hvor der er tværgå-
ende trafik.

Gratis test
Ring til os på 8614 6244 så du kan teste Rack Armour, 
- vore konsulenter kommer gerne og leverer til dig.

Vælg mellem tre størrelser der passer til de fleste stolper/ 
stigeben på markedet. 
Model  Max. stigebredde  Pris
ø125 x 600 mm    87 mm  kr. 187,-
ø140 x 600 mm  100 mm  kr. 212,-
ø160 x 600 mm  120 mm  kr. 280,-
Alle priser er excl. moms og levering
Standardfarve er gul, forhør os nærmere vedr. andre farver. 


