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Druh profilu Tloušt’ka Šífika Délka Počet
(min. 10 mm) (30-1000 mm) (2/3/5 m)

SPL-F, plochý s dûrovaným plechem

SPL-F-LBA, plochý

SPL-F-LBA, úhlový

SP-F, k nalepení (od 5 mm) 

SPL-F-Soft 15/20/30 mm

SPL-W, úhlový 10/20 mm Délka ramene: 50/75/100/150/200 mm

SPL-HR, pÛlkruhový automatická 30/40/50/60/70/80/90/100/120 mm

SPL-HP, dutý profil 40/50/60/70 mm, 1-5 otvorÛ 30–300 mm

SPG-RF, nárazník na rampy 100 mm 80/100 mm

Hodící se zakroužkujte!

Zvláštní provedení: 

Prospekty secutex zdarma Žádáme radu po telefonu

Katalog protinárazových Žádáme návštûvu secutex poradce pro zákazníky

ochran secutex

Katalog ochran 

vidlí secutex

secutex-securoll 

prospekt

Firma:

Jméno:

Ulice/PO Box:

PSâ/Místo: 

E-mail:

Telefon:

Fax:

✘
Datum                     Podpis

Velké Tresné 56 
592 65 Roveãné

tel.: 566 574 111-2
e-mail: uniman@uniman.cz
www.uniman.cz
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Protinárazová ochrana secutex

Silnû tlumí

Silnû pohlcuje hluk

Velmi dobfie chrání proti skluzu

Vysoce odolná proti opotfiebení



Protinárazové ochrany s plochým profilem

Univerzální protinárazová ochrana od secutex ...
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SPL-F
Ochranný protinárazový
dûrovaný plech secutex 
Plochý

ZpÛsob upevnûní:
šroubování

SPL-F-LBA
Ochranný protinárazový
dûrovaný plech secutex
S boãním pfiesahem,
plochý

ZpÛsob upevnûní:
pfiivafiení

SP-F
Protinárazová ochrana secutex
Plochá

ZpÛsob upevnûní:
lepení

SPL-F-Soft
Ochranný protinárazový
dûrovaný plech secutex
Mûkký

ZpÛsob upevnûní:
šroubování

Šrouby
Strojní šroub + Nýtování

matice zepfiedu

Svafiování
Dûrovaný plech, s Dûrovaný plech, s boãním

boãním pfiesahem pfiesahem, úhel 90°

Lepení
Nanesení tenké  Upnutí lepených materiálÛ
vrstvy lepidla šroubovými svorkami

Rozmûry
Tloušt’ky: min. 10 mm
Šífiky: 30-1000 mm
Délky: standardní délka 3 m

1 2 3 4



Speciální protinárazové ochranné profily k našroubování
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SPL-W
Ochranný protinárazový
dûrovaný plech secutex
Úhlový

SPL-HR
Ochranný protinárazový
dûrovaný plech secutex
PÛlkruhový

SPL-HP
Ochranný protinárazový
dûrovaný plech secutex
Dutý profil

SPG-RF
Ochranná 
protinárazová 
tkanina 
secutex
Nárazník 
na rampy

Vysoká pružnost
Maximální pevnost
Nejlepší tlumení

... mnohostrannû použitelná !!!
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