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Čistiace rohože pre VZV
Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvižné vozíky,
paletové vozíky a pod.

Poznáme automobilový priemysel
Spoločne sme prešli stovky kilometrov v automobilových závodoch.
Poznáme problémy, ktoré sú pre tieto závody špecifické a navrhujeme
produkty, ktoré týmto výzvam čelia.
Tak ako neexistuje jedno auto, ktoré
vyhovuje každému životnému štýlu,
neexistuje ani jeden podlahový
produkt, ktorý je vhodný do každého
prostredia. Vieme, že výber vhodného
výrobku zo stoviek možností môže
byť neistý. Práve preto sme
vypracovali tento manuál.

Rozdelili sme automobilový závod
na päť všeobecných oblastí a pre každú
sme odporučili náš špičkový produkt.

Pohon

Lisovanie / zváranie

Montáž

Lakovanie / Kontrola

Plnenie kvapalín

Čistenie/Postrek

Bodové zváranie

Lepenie/Tesnenie

Čistenie/Postrek

Obsluha strojov

Rezanie/Odstraňovanie hrán

Rezanie/Odstraňovanie hrán

Obsluha strojov

Čistenie odliatkov

Manipulácia s materiálom

Manipulácia s materiálom

Lepenie/Tesnenie

Brúsenie/Leštenie

Manipulácia s materiálom

Brúsenie/Leštenie

Obsluha strojov

Balenie

Obsluha ohraňovacieho lisu

Manipulácia s materiálom

Paletizácia

Liatie
Obsluha ohraňovacieho lisu
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ELITMAT - Váš partner v priemyselných a ergonomických rohožiach.
Spoločnosť Elitmat je dodávateľ
s komplexnou ponukou
ergonomických rohoží, priemyselného
značenia, čistiacich zón
a bezpečnostných prvkov.

Náš team Elitmat navrhne optimálne
riešenie rohoží / podláh na mieru,
do akéhokoľvek pracovného prostredia
v akomkoľvek tvare a rozmere.

Prečo
ELITMAT?

Kladieme veľkú dôležitosť
na bezpečné a ergonomické
pracovné prostredie, ktoré prináša
veľa výhod pre zamestnanca
ale aj zamestnávateľa.

Inštalácia počas
výrobného procesu

Traffic Mat HD
Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvižné vozíky, ručné paletové
vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.
• Propylénový koberec
s gumeným podkladom
• Odstraňujú vlhkosť
a nečistoty z kolies VZV
• Kolmé ukončenie umožňuje
ukladať rohože vedľa seba
a pokryť aj veľké plochy
• Lepiaci systém udržuje
rohože na mieste
• Nosnosť do 6,3 tony

PRODUKT
Trafic Mat HD
Obojstranná páska

ROZMERY
115 cm x 180 cm
7,62 cm x 33 m

HRÚBKA
11 mm
-

FARBA
čierna
-
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Oceľové čistiace rohože
Inovačný systém čistenia kolies určený pre vysokozdvižné vozíky, ručné paletové
vozíky, nákladné automobily a iné vozidlá v priemysle a logistike.
• Vysoká pevnosť
a účinnosť čistenia
• Čistiace kefky odolné voči
opotrebeniu
• Pracovná plocha automaticky
vyčistí kolesá
• Vhodné na vonkajšie
i vnútorné použitie
• Čistiace štetiny usporiadané
do šachovnice
• Nosnosť 25 t/m2

PRODUKT
Modul mriežky
Nábehová hrana
Nábehová hrana
Rohový nábeh

ROZMERY
79,3 cm x 60 cm
79,3 cm x 100 cm
60 cm x 100 cm
100 cm x 100 cm

HRÚBKA
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

FARBA
sivo-modrá
sivá
sivá
sivá

Video
čistenia
rohoží
pre VZV
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Naše referencie:

www.elitmat.eu
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Elitmat s.r.o.
Beckovská 32, Nové Mesto n./Váh.
Slovenská republika
+421 917 979 772
info@elitmat.sk

Elitmat Czech s.r.o.
Chodovská 228/3, Praha
Česká republika
+420 773 931 555
info@elitmat.cz

Elitmat GmbH
Seidlgasse 41/9, Wien
Österreich
+43 664 5205 591
info@elitmat.at
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