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Hygiejnisk maskinafskærmning i rustfrit stål

DK

Comp-Line
modulafskærmning i rustfrit stål
HYGIEJNISK RUMAFSKÆRMNING
Comp-Line er en serie af modulopbyggede maskinafskærmninger til fødevareindustrien, der tilgodeser kravene
til hygiejne, rengøringsvenlighed og sikkerhed. Comp-Line er et komplet rustfrit stålsystem til maskinsikring og
maskinafskærmning.

TILPASSES NEMT PÅ MONTAGESTEDET
Comp-Line er et systemet, der er let at montere, og som noget helt specielt kan det nemt tilpasses både i
højde og længde på pladsen alt efter specifikke ønsker og behov. Har du brug for huller eller udskæringer i din
afskærmning, giver Comp-Line også mulighed for dette. Disse muligheder er med til at sikre, at du altid får den
bedst mulige individuelle løsning på maskinsikring og maskinafskærmning. Ydermere er Comp-Line impacttestet til at kunne modstå belastninger på 1600 joule.
Vi tilbyder hurtig levering af vores afskærmningsgitre som fremstilles jf. de gældende krav for finger-, hånd-, og
armbeskyttelse.

Leveringssikkerhed og

kvalitet er en selvfølge
SKYDEDØRSSYSTEM
•• Hygiejnisk og rengøringsvenligt skydedørssystem
•• Ingen vandrette flader
•• Den store rulleflade giver optimal levetid og stabilitet
•• Den solide og enkle låsemekanisme sikrer en effektiv
lukning af skydedøren

2000 MM STANDARDMODUL
BOGSTAV

BESKRIVELSE

MÅL I MM

A

Dørmodul

1085

B

Dørbredde

1000

C

Modul

2000/1000

D

Netbredde

923/1923

E

Nethøjde

1870

F

Stolpehøjde

2000

G

Frihøjde

130

Nettype MASKE
Nettype TRÅD

2400 mm kan leveres efter ønske.

135-20
Ø3 mm og Ø4 mm

Effektive produkter med

lang holdbarhed
ENKEL MONTERING
•• Alle samlinger udføres ved hjælp af flangebolt og afstandsstykke
•• Kan leveres med gevindstænger til hævning fra gulvet
•• De medleverede afstandsstykker sikrer optimal hygiejnisk
montage

LUKKEDE PROFILER
••
••
••
••
••
••
••
••

Enkel montering
Ingen vandrette flader
Opfylder DS/EN ISO 13857-2008
Standardhøjde på 2000 mm
Modulopbygning
Nem opsætning og montering
Konstrueret i AISI 304, 1.kl. bejdset
Kan efter ønske leveres i AISI 316

UNIK MONTERING
Monteringen er designet på så enkel en måde, at
den kan udføres af kun én mand takket være den
unikke samlingsmetode.
Opfylder maskindirektivets bilag 1, punkt 1.4.2.1.
•• Fastgørelsessystemet skal forblive på enten
afskærmningen eller stolpen
•• Der skal anvendes værktøj ved demontering
•• Faste afskærmninger må ikke kunne forblive
på plads uden deres fastgørelsesmidler

High-Line moduler
for bedre hygiejne og sikkerhed
EFFEKTIV OG HYGIEJNISK RENGØRING
High-Line er en serie af modulopbyggede maskinafskærmninger og maskinsikringer til fødevare- og
medicinalindustrien, som er designet til at kombinere hygiejne og sikkerhed. High-Line er let at installere og
tilpasses nemt både i højde og længde alt efter ønsker og behov.
Systemet bygger på åbne profiler og består af et svejset net af rustfri stål uden nogen horisontale overflader,
hvorpå der kan samles urenheder. Denne udformning sikrer særdeles effektiv og hygiejnisk rengøring af HighLine, hvilket er yderst kritisk inden for fødevare- og medicinalindustrien. Ydermere er High-Line impact-testet til
at kunne modstå belastninger på 1600 joule.
Vores afskærmningsgitre fremstilles jf. de gældende krav for finger-, hånd-, og armbeskyttelse. Vi tilbyder hurtig
levering og fremstiller alle størrelser og tilpasser med buk, udskæringer og beslag.

Patent system
EP1956164

Bredt udvalg af produkter

med ekstra høj stabilitet
SKYDEDØRSSYSTEM
•• Hygiejnisk og rengøringsvenligt skydedørssystem
•• Ingen vandrette flader
•• Den store rulleflade giver optimal levetid og stabilitet
•• Den solide og enkle låsemekanisme sikrer en effektiv
lukning af skydedøren

2000 MM STANDARDMODUL
BOGSTAV

BESKRIVELSE

MÅL I MM

A

Dørmodul

1106

B

Dørbredde

1000

C

Modul

1106/706/406

D

Netbredde

1000/600/300

E

Nethøjde

1870

F

Stolpehøjde

2000

G

Frihøjde

130

Nettype MASKE
Nettype TRÅD

2400 mm kan leveres efter ønske.

135-20
Ø3 mm og Ø4 mm

Hygiejnisk design
og høj funktionalitet
ENKEL MONTERING
•• Alle samlinger udføres ved hjælp af flangebolt og afstandsstykke
•• Kan leveres med gevindstænger til hævning fra gulvet
•• Selv ved montering uden hævning fra gulvet er det muligt
at foretage en effektiv hygiejnisk rengøring, takket være det
patenterede design
•• Der medleveres afstandsstykker for at opnå optimale hygiejniske
omstændigheder i “højrisikozoner”

INGEN LUKKEDE PROFILER
••
••
••
••
••
••
••
••

Enkel montering
Ingen vandrette flader
Opfylder DS/EN ISO 13857-2008
Standardhøjde på 2000 mm
Modulopbygning
Nem opsætning og montering
Konstrueret i AISI 304, 1.kl. bejdset
Kan efter ønske leveres i AISI 316

NYUDVIKLET
SAMLINGSMETODE
Monteringen er designet på så enkel en måde, at
den kan udføres af kun én mand takket være den
nyudviklede samlingsmetode
Opfylder maskindirektivets bilag 1, punkt 1.4.2.1.
•• Fastgørelsessystemet skal forblive på enten
afskærmningen eller stolpen
•• Der skal anvendes værktøj ved demontering
•• Faste afskærmninger må ikke kunne forblive
på plads uden deres fastgørelsesmidler

WWW.NTF.DK
NTF-Aalborg er en førende inden for rustfri trådvarer og rundstål. Vi leverer både kundetilpassede og standardløsninger.
Vores fokus er på maskinafskærmning, procesudstyr, inventar & hygiejne samt underleverandørarbejde. Alle produkter
lever op til fødevareindustriens skrappe krav til hygiejne og rengøringsvenlighed. Med NTF på holdet er du garanteret et
holdbart samarbejde og professionel rådgivning. På www.ntf.dk finder du en komplet oversigt over vores produktprogram.

PROCESUDSTYR
Procesudstyr fra NTF-Aalborg indeholder trådriste, trådkurve, hyldevogne og ophængsløsninger. Alle produkter har et
hygiejnisk og rengøringsvenligt design, der gør dem særdeles velegnede til forædling af levnedsmidler som røgning,
kogning, pasteurisering, indfrysning, optøning m.m. i fødevareindustrien og pharma. Vi er leverandør til verdens førende
rygeovnsproducenter og producenter af kogeanlæg med fokus på forædling af fisk, pølser, skinker og pålægsprodukter.

INVENTAR OG HYGIEJNE
NTF Hygiejneprogram omfatter produkter til bl.a. hygiejnesluser, knagerækker, bøjler og garderober til ophæng og tørring
af arbejdstøj, herunder kitler, forklæder, hjelme, handsker, samt holdere og tørrestativer til sko, støvler og handsker.
Produkterne kombinerer innovativt design med høj funktionalitet og er fremstillet i et rustfrit hygiejnisk design.

UNDERLEVERANDØR

Version 2019-01

NTF-Aalborg har specielle kompetencer i tråd og rundstål til industrien, maskin- og anlægsfabrikanter samt
smedevirksomheder, hvor vi bl.a. tilbyder 3D-rundstålsbukning, trådretning, CNC-punktsvejsning og TIG-svejning.
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