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Kratki bezpieczeństwa
    
Kratki zabezpieczające są elementami zabezpieczającym do 
montażu w kołnierzu włazu. Mogą być zainstalowany we wszystkich 
włazach. Nasze kraty mają szerokość oczek 20x20mm, średnica 
drutu 4mm i są spawane punktowo na krzyż. Kratki te następnie 
spawane są do pierścienia nośnego o średnicy 12 mm. Całość
umieszcza się w kołnierzu luzem i styka się na czterech punktach
podparcia. Opcjonalnie  może być przykręcona do kołnierza. 
Jeśli wymagane są inne wielkości oczka niż 20x20 mm, kratki
są zwykle cięte laserowo z blachy o grubości 4 mm.
 
The safety grates is a safety feature for installation in manhole 
collars. It can be installed in all of our manhole covers. 
Our grates have a mesh width of 20x20mm, a wire diameter 
of 4mm and are spot welded in a criss-cross pattern. These 
grates are then welded into a support ring with diameter of 12mm. 
The entire grate is placed on the collar loose and makes contact 
at the four support points. Optionally the grate can also be screwed to the collar. The mesh width of the grates is freely selectable
If other mesh sizes than 20x20mm are required, the grates are normally lasered from plate with a thickness of 4mm.

Standard design :
• Material:1.4571 
• Withfour supports (30 x 12 mm)
• Surface: unpolished, pickled 

Options
• Material:1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, HC-22, HC-276, 
  etc. (laser-cut from plate)
• Various mesh sizes (laser-cutfrom plate)
• Bolted version
• Grill secured with chain
• Grill partially foldable
• Withvarious limit- or proximity-switches

Standard
• Materiał w kontakcie z medium: 1.4571
• Z podparcie (30 x 12 mm) 
• Powierzchnie: nieszlifowane, wytrawiane.

Opcje
• Materiał: 1,4435, 1,4539, 1,4529, 1,4462, HC-22, HC-276  
  itd. (Laserowo cięte z blachy)
• Różne wielkości oczek (cięcie laserem)
• Wersja przśrubowa
• Kratka zabezpieczona łańcuchem
• Kratka częściowo składana
• Z różnymi wyłącznikami krańcowymi lub zbliżeniowymi 

Art. nr NW Materiał Oczka Waga w kg

1 30110-A4 100 1.4571 20x20 1,0 kg

2 31510-A4 150 1.4571 20x20 1,5 kg

3 32010-A4 200 1.4571 20x20 2,0 kg

4 32510-A4 250 1.4571 20x20 2,5 kg

5 33010-A4 300 1.4571 20x20 2,8 kg

6 33510-A4 350 1.4571 20x20 3,0 kg

7 34010-A4 400 1.4571 20x20 3,5 kg

8 34510-A4 450 1.4571 20x20 4,5 kg

9 35010-A4 500 1.4571 20x20 5,0 kg

10 36010-A4 600 1.4571 20x20 6,0 kg

11 37010-A4 700 1.4571 20x20 8,0 kg

12 38010-A4 800 1.4571 20x20 10,0 kg

13 39010-A4 900 1.4571 20x20 11,0 kg

14 31010-A4 1000 1.4571 20x20 12,0 kg


