
Fact Sheet

För industriella applikationer läggs stor vikt på arbetsskydd.  

Fotskydd från TENTE ger högsta säkerhet och  s k y d d s n i v å , 

oavsett vilken typ av golv du skall köra din applikation på.  

Materialegenskaperna ger den perfekta kombinationen av flex-

ibilitet och stabilitet. Det rundade gummiskyddet gör att 

dina fötter inte kommer i kontakt med metallen. Skyddet går 

att montera på TENTE-industrihjul som producerats efter okto-

ber 2016 och passar hjuldimensioner från 125 till 250 mm.

 A Optimalt skydd mot fotskador  

och ömtåliga detaljer

 A Mångsidig och lämplig för kontinuerlig  

användning

 A Dubbla fördelar pga den starka stålkonstruktionen 

och det flexibla gummiskyddet

 A Elastiskt, säkert och dämpat 

 A Mycket flexibelt: lämpligt för både jämna och ojämna 

golv och för körning över mindre ramper och hinder

Fotskydd från TENTE
För maximalt arbetsskydd

Passar TENTEs 

industrihjul

Flexibelt

gummiskydd

Sluttande kant på 15 °

gör det möjligt att köra över små ramper och hinder

Passar hjuldimensioner

från Ø 125 till 250 mm

Kilhål

förhindrar

rotation

Faktablad
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Tekniska data för TENTEs fotskydd

Tekniska data 

Hjuldiametrar Ø 125 till 250 mm

Markfrigång 20 till 25 mm

Temperatur -20 till +80 °C

Längd 185 till 260 mm

Bredd 151 mm

Vikt 0,4 till 1,3 kg

Vid körning över sluttande kanter  

på 15 ° går gummiskyddet i backen 

men produkten rullar vidare pga metal-

lens utskärning.

Passar tillsammans med flertalet av 

TENTEs industriserier.    

T.ex. Serie 3640, 4680, 9650 och 

9680, som länk-, fast- eller låsbart 

utförande.

På TENTE-byglar av kompatibel serie 

tillverkade efter oktober 2016, går det att 

direkt montera fotskyddet på befintligt 

hjul. Plug and play!


