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Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir. Sipariş 0212 / 336 90 92 KAISER+KRAFT
ISLETME IÇIN HERSEY.

Kayış bandı rengi kırmızı / beyaz siyah / sarı

1 Kutu vidalanabilir No. 518 902-1T 518 903-1T
TL 2,110.– 2,110.–

2 Kutu mıknatıslı No. 112 388-1T 112 389-1T
TL 2,110.– 2,110.–

• Ekstra uzun kayış bandı – 22 metre
• Merkez kaç kuvveti freni dahil

 döndürülebilir kayış bandı kutusu

Duvar klipsi dahil vidalanabilir model. 
Diğer duvar klipsleri aksesuarlar olarak.
Mıknatıslı kayış ucu parçası dahil mıknatıslı
 model.
Kayış bandı kutusu gümüş. Kayış genişliği 
50 mm.

Döndürülebilen kayış bandı kutusu, kayış ban-
dının istenen yönde durmasına olanak sağlar.
Entegre merkez kaç kuvveti freni sayesinde
kayış bandının geri sarımı kontrollü şekilde
gerçekleştirilir.
İstek üzerine özel baskı.

Kayışlı bant kutuları
Alüminyum – iç ve dış mekanlar için

Yüksek sinyal etkisi sayesinde iç mekanlarda
hızlı ve esnek kullanılabilir. Elektrostatik toz
boyalı çelik boru direk, siyah kafa. Ağır dökme
demir taban plakası, plastik başlık ile (10 kg).
Kayış bantlarının kontrollü bir şekilde geri
 gelmesi için patentli fren sistemli 4 yollu
 sistem. Kayış genişliği 50 mm.

Bant uzunluğu maks. 3650 mm. Tavsiye edilen
bant uzunluğu 3400 mm.
Direk Ø 50 mm, taban plakası Ø 344 mm,
 toplam yükseklik 970 mm.
1 paket = 2 adet.

Kayışlı uyarı standları
Özellikle dayanıklı çelik boru

Direk rengi kırmızı sarı

Kayış bandı rengi kırmızı / beyaz sarı / siyah
No. 116 281-1T 116 282-1T
TL / paket 1,965.– 1,965.–

Kayış bandı rengi kırmızı / beyaz nero / giallo

Bant uzunluğu maks. 2300 mm No. 112 390-1T 112 391-1T
TL 591.– 591.–

Bant uzunluğu maks. 3700 mm No. 112 392-1T 112 393-1T
TL 795.– 795.–

Aksesuarlar
Duvar klipsi No. 112 394-1T 112 394-1T

TL 47.50 47.50

Kayışlı bant kutusu DOUBLE
Alüminyum – iç ve dış mekanlar için
• Kısıtlı alanlar iki kat daha fazla güvenlik

 altına alınır

• İki kayış sayesinde daha net görüş

• İki duvar klipsi dahil

Çift kayış bandı, kısıtlanan alana alttan ve
 üstten geçişi daha etkin bir şekilde engeller.

Alüminyum kayış bandı kutusu, siyah boyalı.
Kayış genişliği 50 mm.
Entegre merkez kaç kuvveti freni sayesinde
kayış bandının geri sarımı kontrollü şekilde
gerçekleştirilir.
İstek üzerine özel baskı.

İstek üzerine 
panik fonksiyonlu 
2300 mm'lik tip.

Gövde rengi kırmızı sarı

Kayış bandı rengi kırmızı / beyaz sarı / siyah
No. 116 279-1T 116 280-1T
TL 931.– 931.–

İç mekan kullanımı için.
Duvara, rafa, mobilyalara vs. vidalamak için
plastik kutu.
Patentli kayış freni sistemi ve izinsiz olarak
açılmaması için emniyet ile.
Bant uzunluğu maks. 3000 mm. Tavsiye edilen
bant uzunluğu 2800 mm.
Teslimata bir duvar klipsi dahildir.

Şerit bariyerler
Ekstra geniş kayış sayesinde daha iyi görünürlülük: 150 mm

İstek üzerine özel baskılı 
kayış bandı.
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No. 518 899-1T TL 62.50
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Aksesuarlar
Duvar klipsi
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