PRO-PAD ® LOAD 303-40 ™
®

LOAD™
• PRO-PAD® LOADTM kan konfigureres
individuelt så de dækker den ønskede
overflade bedst muligt
• Det er nemt at tilføje flere eller udskifte
eksisterende emner.
• Drænrillerne er med til at lede vandet
væk fra overfladen og giver samtidig
gummiet mulighed for at komprimerer,
så den ønskede fleksibilitet opnås.
• PRO-PAD® LOADTM er et fleksibelt
system, til beskyttelse af vindmølle
tårne, hovedaksler, naceller og andre
tunge emner under transport og ved
opbevaring.
• De enkelte pads bygges sammen til en
større sammenhængende overflade som
giver optimal beskyttelse af vingerne.

Funktionerne omfatter:

• PRO-PAD® LOADTM fastgøres til
underlaget med M12 bolte

•
•
•
•
•
•

• Materialet er sort polyurethan i shore 85
og er støbt til en 3mm saltvandsresistent
aluminiumsplade.
• De enkelte pads samles i en større
kontinuerlig overflade, der giver optimal
beskyttelse og tilpasser sig godsets
kontur/profil.
• PRO-PAD® CLEANERTM og PRO-PAD®
DE-ICERTM er specielt udviklet til
PRO-PAD® LOADTM.

®

CLEANER™

Dimension

®

DE-ICER™

Et modulært system
Lagerført produkt
Høj friktion
Høj bæreevne
Lav vægt for nem installation
Tilpasning til basislag

Værdi

Højde:

40 mm

Længde:

300 mm

Bredde:

150 mm

Huldiameter:

Ø29,0 mm

Hulafstand:

75 mm

Vægt:

1890g

PRO-PAD® ER ET REGISTERET DESIGN OG
VAREMÆRKE TILHØRENDE
DANSK GUMMI INDUSTRI A/S
info@danskgummi.dk • (0045) 7552 1699

STÆRKT PARTNERSKAB
Vi er en stærk partner for din virksomhed. Med en bundsolid teknisk
forståelse, stor erfaring og moderne produktionsfaciliteter, kan vi løse alle
typer opgaver inden for gummi og polyurethan.

STOR FLEKSIBILITET

LANG HISTORIE

DYB VIDEN

ENGAGEREDE
MEDARBEJDERE

VI UDVIKLER SAMMEN
Vi hjælper med at udvikle den rigtige løsning til din virksomhed i
industrielt gummi og polyurethan – fra planlægning til færdigt produkt.

IDEUDVIKLING

PROTOTYPE

KVALITETSSIKRING

FÆRDIGT PRODUKT
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