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Machine-
afschermingen.
Gaaspanelen voor veiligheidsoplossingen bij machines.

PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES troax.com



Troax is een wereldwijde ontwikkelaar en producent van stalen gaaspanelen voor machineafscherming, 
scheidingswanden voor magazijnen en beveiliging van eigen dommen. In deze brochure vindt u onze oplossingen 
voor het marktsegment Machineafschermingen. Ons bedrijfsconcept bestaat uit het ontwikkelen van innovatieve 
stalen gaaspanelen voor de beveiliging van mensen, eigendommen en processen. Onze lichte, maar sterke 
gaaspanelen kunnen worden gecombineerd voor unieke oplossingen en zijn geproduceerd om de zwaarste tests 
en omstandigheden te kunnen weerstaan. Meer lezen over onze systemen? Kijk op www.troax.com
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Machine-
afschermingen.
Al meer dan 60 jaar houden wij ons bezig 
met de ontwikkeling van innovatieve 
oplossingen met stalen gaaspanelen voor 
machineafscherming, scheidingswanden 
voor magazijnen en de beveiliging van 
eigendommen. Vandaag zijn we marktleider. 
Onze producten zijn over de hele wereld 
te vinden en overal beveiligen ze mensen, 
eigendommen en processen.



SAFETY DOESN’T HAPPEN BY ACCIDENT
Het Troax Test Centre is het hart van ons bedrijf. Om een 
hoog niveau aan te houden, worden onze producten 
hier streng getest. Wij voeren dagelijks impacttests uit 
met onze panelen, beugels en bevestigingen. Het is een 
klus die tijd en energie kost. Maar het is zeker de moeite 
waard, want uw veiligheid staat bij ons voorop.

PLAATSBEZOEKEN
Uw aanvraag wordt persoonlijk beheerd door een van 
onze technische verkopers. Als dat nodig is, wordt er 
op locatie een gedetailleerde opmeting uitgevoerd. 
Wij gebruiken de Confi gura tekentool voor het creëren 
van iedere oplossing. Daarmee kunt u ons voorstel in 
2D en 3D bekijken voordat u materiaal gaat bestellen. 
Uw contactpersoon bij Troax neemt de opvolging van 
uw project op zich. Ons gekwalifi ceerde montageteam 
kan de installatie van uw systeem uitvoeren.

PLANNING EN DESIGN
Onze systemen worden aangepast en ontworpen met 
uw specifi eke behoeften voor ogen, waarbij alles tot in 
de kleinste details wordt gepland. Met meerdere veilig-
heidsniveaus en uiteenlopende slot- en deurontwerpen 
kan de bouw van onze systemen worden aangepast aan 
alle soorten toepassingsgebieden.

Veiligheid, dat is de hoofdzaak 
bij Troax. Onze stalen 
gaaspaneelsystemen bieden 
mensen de veiligste en meest 
fl exibele oplossingen die op de 
markt verkrijgbaar zijn.

Wat uw veiligheidsbehoeften ook zijn, wij creëren een oplossing 
die perfect is voor u. Onze systemen worden in drie segmenten 
aangeboden: Machineafschermingen, Scheidingswanden 
magazijnen en Beveiliging eigendommen.

Onze 
diensten.
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DE MONTAGE IS ONDERDEEL  
VAN ONZE SERVICE
Troax biedt ondersteuning bij de montage en 
installatie van al onze systemen. Monteert u de 
producten liever zelf? Bij iedere Troax levering zit-
ten duidelijke gebruiksaanwijzingen en montage- 
instructies waarmee ons systeem eenvoudig 
on-site te monteren is.

ALS U NOG STEEDS NIET OVERTUIGD BENT...
• Iedere installatie is uniek en afgestemd op de 

specifieke eisen van de klant.

• Onze gaaspanelen zijn extreem duurzaam 
en zijn bestand tegen de meest veeleisende 
toepassingen.

• Troax levert producten van de allerhoogste 
kwaliteit en functionaliteit en gebruikt daar-
voor geautomatiseerde en milieuvriendelijke 
productieprocessen.

• Onze systemen zijn veelzijdig, eenvoudig 
onderling te combineren en daarmee ook een 
goede investering.

• Wij zijn wereldwijd het eerste bedrijf op het 
gebied van gaaspaneeloplossingen met een 
testmethode die door de TÜV is gecertificeerd.

• Lokale aanwezigheid – voor service en 
ondersteuning

• Grote capaciteit

• Snelle leveringen
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ISO 12100
ISO 14120
ISO 14119
ISO 10218-2
ISO 13857
ISO 14121-1

Uw partner 
voor betere 
afscherming.

Troax is in grote delen van de wereld een 
bekende naam op het gebied van machine-
afscherming en machinebeveiliging voor de 
productie-industrie. Centraal daarbij staan intelli-
gente details die gecombineerd kunnen worden 
met nieuwe en oude modules, en die bovendien 
uitgebreid getest zijn. 

SYSTEMEN DIE HUN KRACHT BEWEZEN HEBBEN
Stap voor stap ontwikkelen wij de basis voor onze 
systemen – onze gaaspanelen. Theoretische 
berekeningen worden getest in ons eigen 
testcentrum.
 De panelen worden getest met energieniveaus 
tot maar liefst 2.500 joule. Als er een ongeluk 

gebeurt, kunt u erop vertrouwen dat de panelen 
sterk genoeg zijn om uw mensen en machines te 
beschermen. Elke afzonderlijke lasverbinding is 
bestand tegen zware schokken. Dat maakt het 
echte verschil.

HELEMAAL IN LIJN MET DE MACHINERICHTLIJN
Troax producten voor machineafscherming en 
machinebeveiliging voldoen aan alle eisen die 
zijn opgenomen in de Europese Machinerichtlijn 
2006/42/EC. En dan gaat het om eisen waaraan 
uw installatie niet alleen vandaag moet voldoen, 
maar ook in de toekomst, wanneer u uw machine-
afschermingen hebt aangevuld of uitgebreid met 
nieuwe gaaspanelen, deuren en sloten.

Uw moderne industriële processen zijn veilig 
als uitsluitend bevoegd personeel toegang 
heeft tot de machines. Troax gaaspanelen voor 
machineafscherming bieden een maximale 
bescherming voor personen en machines en 
dat helemaal in overeenstemming met de 
Machinerichtlijn.

Bij het testen van onze producten 
maken we gebruik van een methode die 
op zijn beurt gecertificeerd is door de TÜV.
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 Schuifdeur op wielen
Een grote deuroplossing – tot ca. 6 meter 
met de Troax ST30 gaaspanelen.

2 Strong Fix
Onze meest krachtige machineafscherming 
die bestand is tegen een impact van 
2.500 joule.

1

Als het om de veiligheid van uw machineafscherming gaat, zijn er meerdere dimensies die 
een rol spelen. Onze producten van wereldklasse, zoals de sterke gaaspanelen, het snel 
demonteerbare Rapid Fix systeem en de Safe Lock – compatibel met een heleboel 
verschillende veiligheidsschakelaars – zijn ontwikkeld om u een veilige en fl exibele 
machineafscherming te bieden. 
 De polycarbonaatpanelen zorgen voor een uitstekende zichtbaarheid en met de volle 
plaatpanelen kunt u een volledig afgeschermde cel maken. Met de gaaspanelen zorgt u 
voor een goede ventilatie en de sterkste oplossing voor uw afscherming. Kies voor het 
Smart Fix of Rapid Fix systeem voor eenvoudige toegang, geleverd in combinatie met 
onze staanders van 60×40 mm. Voor zware industriële omgevingen of bij gevaar voor 
impact richting de afscherming wordt aanbevolen om gebruik te maken van de sterkere 
Strong Fix 80×80 staanders. Troax zorgt voor een oplossing die aansluit bij uw behoeften.

Troax biedt complete 
oplossingen voor de 
bescherming van uw personeel 
en uw productieprocessen. 
Met onze producten voor 
machineafscherming maakt u uw 
productie veiliger en effi ciënter.

Ga voor een 
optimale machine-
afscherming.

 Gaas ST20 / ST30
De karakteristieke Troax gaaspanelen met 
draden van 3 mm en een maaswijdte van 
20×100 mm. 

6  Oplossingen met volle  
 plaatpanelen
Onze URSP volle plaatpanelen zorgen bij 
montage met het Safe Fix systeem voor 
een afgesloten cel die geschikt is voor 
lastoepassingen.

7  Vouwdeur
De vouwdeur wordt bij het openen bij 
elkaar gevouwen. Met de deur bespaart 
u ruimte aan de zijkant en creëert u vrije 
openingsruimte.

8  Rapid Fix
Voor snelle en eenvoudige toegang tot een 
machine. De panelen worden met een inbus-
sleutel losgemaakt vanaf de binnenkant van 
de afscherming.

9

All-Hytec
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 Schuifdeur op wielen
Een grote deuroplossing – tot ca. 6 meter 
met de Troax ST30 gaaspanelen.

2  Hoge afschermingen
Met de koppelstukken is het heel eenvoudig 
om hoge wanden te bouwen met standaard-
panelen en -staanders.

3  Gegalvaniseerde afscherming
Voor toepassingen buiten en in vochtige om -
gevingen raden wij aan om gebruik te maken 
van gegalvaniseerde panelen en staanders.

4  Safe Lock
Geschikt voor alle deurtypen. Kan worden 
voorzien van een veiligheidsschakelaar 
naar keuze.

5

 Rapid Fix
Voor snelle en eenvoudige toegang tot een 
machine. De panelen worden met een inbus-
sleutel losgemaakt vanaf de binnenkant van 
de afscherming.

9  Polycarbonaatpanelen
Zorgen voor een goed overzicht en 
bieden bescherming tegen vloeistoffen en 
kleine deeltjes.

10  Automatische schuifdeur
Een -automatische schuifdeur met 
CE-markering, met Troax staanders en PC 
panelen en met een motor van Besam/Assa 
Abloy Entrance Systems.

11  Mezzanine afscherming
Valbescherming op mezzanine vloeren.

12
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Combineer onze 
systemen voor unieke 
oplossingen.
Troax machineafschermingen kunnen worden gecombineerd 
en aangepast om ze helemaal af te stemmen op uw specifi eke 
behoeften. De standaardhoogtes van onze panelen en staanders 
zijn ontwikkeld om te voldoen aan de vereiste waarden voor 
veiligheidsafstanden zoals die zijn vastgelegd in ISO 13857.

SYSTEEMAFMETINGEN
De standaardhoogtes van het wandsysteem lopen van 
1.400 mm tot 4.250 mm. De panelen zijn verkrijgbaar 
in acht breedtes, van 200 mm tot 1.500 mm, en de 
150 mm vloerafstand maakt eenvoudige reiniging 
mogelijk. Zowel panelen als staanders kunnen worden 
aangepast om tot de gewenste afmetingen te komen. 
Bevestigingsmaterialen, panelen en staanders voor al 

onze systemen worden 
op voorraad gehouden 
en kunnen direct 
worden geleverd.

GAASAFSCHERMINGEN
Het Troax paneelontwerp voor ST20 en ST30 
gaaspanelen voldoet aan de ISO-normen 
voor het aanhouden van een veiligheids-
afstand van 120 mm ten opzichte van het 
gevaar. Door de verticale draden aan de 
buitenkant is het paneel lastig te beklimmen.

HOGE ZICHTBAARHEID
Onze grijze kleur RAL 7037 zorgt voor de 
beste zichtbaarheid over de hele gevaren-
zone. Onze gaaspanelen zijn echter in elke 
gewenste kleur leverbaar.
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Slimme bevestigingen maken het systeem helemaal compleet. Met ons aanbod aan bevestigingen 
in combinatie met de juiste panelen en staanders voor uw toepassingen, creëert u een maximale 
veiligheid voor personeel en machines.

Combi Fix
Combi Fix weet de bewezen kracht van het 
Smart Fix systeem te combineren met de 
fl exibiliteit van het Rapid Fix systeem. Door 
de onderste Rapid Fix beugel kan alles 
makkelijk en snel weer in elkaar worden gezet 
en de bovenste Smart Fix beugels zijn minder 
gevoelig voor oneffenheden in de vloer.

Base Fix
Gebruik de Base Fix voet voor het vervangen 
van de staanders – optimaal voor lage schei-
dingswanden. Het systeem zonder staanders 
kan snel in elkaar worden gezet en is getest 
voor een impact van 309 joule.

Safe Fix
De Safe Fix beugel koppelt de panelen aan 
elkaar vóór elke staander, waardoor er geen 
spleet is tussen de panelen en staanders. 
Met panelen van polycarbonaat of volle plaat 
kunt u een volledig afgeschermde machine-
afscherming creëren voor toepassingen met 
risico op lasvonken of spatten.

Polycarbonaatpanelen
Transparante polycarbonaatpanelen op een 
frame van 30×20 mm. Het nieuwe PC paneel 
(najaar 2017) bestaat uit sterk PC van 3 mm 
dat is vastgeschroefd op het paneelframe 
en is getest voor een impact van 1.600 joule! 
Standaardbreedtes zijn 200, 300, 500, 700, 
800, 1.000, 1.200 en 1.500 mm bij een hoogte 
van 2.050 mm.

Stalen gaaspanelen
Gaas opgebouwd uit 3 mm draad met een 
maaswijdte van 20×100 mm op het ST20 
frame van 19×19 mm of het ST30-frame van 
30×20 mm. Standaardbreedtes zijn: 200, 300, 
500, 700, 800, 1.000, 1.200 en 1.500 mm bij 
een hoogte van 2.050 mm.

Volle plaatpanelen
Met de volle staalplaat van 0,7 mm 
vastgelast aan de 19×19 mm framepanelen 
creëert u volledig afgeschermde cellen. 
Standaardformaten zijn: 200, 300, 700, 
800, 1.000 en 1.200 mm bij een hoogte 
van 2.200 mm.

Smart Fix
Smart Fix is ons beproefde veiligheidssys-
teem met heel wat unieke eigenschappen. 
De bevestigingen worden vastgezet aan 
de staander en kunnen eenvoudig versteld 
worden bij oneffen vloeren. Het product is 
gebaseerd op de 60×40 staander en het 
ST20 of ST30 gaaspaneel en is getest om een 
impact te weerstaan van 1.600 joule. 

Strong Fix
Met 80×80 staanders en een sterke beugel is 
het Strong Fix systeem de beste keuze voor 
zware omstandigheden of als er een hoog 
risico op impacts is. In combinatie met de 
ST30 panelen is het systeem getest om een 
impact van 2.500 joule te weerstaan.

Rapid Fix
Het Rapid Fix systeem biedt snel en eenvou-
dig toegang tot de gevarenzone. Met behulp 
van een inbussleutel kan het paneel vanaf de 
binnenkant losgemaakt worden en eenvoudig 
uit de onderste gleuven worden getild. Als het 
paneel wordt teruggeplaatst in de gleuven, 
zal het vergrendelingsmechanisme het paneel 
weer in de juiste positie vastzetten.
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Sterk en beproefd.

Ons sterke en fl exibele Smart Fix systeem is een-
voudig in elkaar te zetten en kan gecombineerd 
worden met al onze panelen in gaas, volle plaat 
of polycarbonaat. De beugel wordt eenvoudig 
gemonteerd aan de staanders van 60×40 mm, 
wordt achteraan de staander vastgeschroefd 
en kan eenvoudig versteld worden bij oneffen 
vloeren. Helemaal in lijn met de eisen en normen 
voor machineafscherming blijven de bouten 
tijdens het demonteren van het systeem met de 

panelen verbonden.
Het Smart Fix systeem kan eenvoudig worden 

gecombineerd met andere systemen, zoals 
Rapid Fix en Strong Fix, voor het creëren van 
unieke en passende oplossingen. U kunt voor uw 
installatie kiezen uit een breed scala aan deuren, 
sloten en accessoires. Het Smart Fix systeem is 
hittebestendig en bestand tegen een impact van 
1.600 joule in de meest verkochte combinatie met 
de ST20 gaaspanelen.

Smart Fix is onze bestseller op het gebied 
van veiligheidssystemen. Deze veelzijdige 
machineafscherming is uitzonderlijk duurzaam en 
geschikt voor de meeste toepassingen.

ST20 gaaspaneel
Het ST20 gaaspaneel heeft een klassieke look 
met een maaswijdte van 20×100 mm, beves-
tigd op een frame van 19×19 mm. Verkrijgbaar 
in twee standaardhoogtes – 1.250 en 
2.050 mm en 8 verschillende breedtes.

Smart Fix beugel
Wordt op zijn plaats gehouden met een bout 
aan de achterzijde van de beugel.  Verplaats 
de bout naar de zijkant om een hoek 
te creëren.

Staander 60×40
Robuuste staander met vier gaten voor 
fl exibele bevestiging aan de vloer. 
Standaardhoogtes 1.400, 2.200, 2.650 en 
3.000 mm plus koppelstukken.

Combineer met de aardingskit om 
problemen met lekstromen op 
te lossen.
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Robuust 
en duurzaam.

Voor zware industriële omgevingen en op plaat-
sen waar er een hoog risico op impact is, biedt 
het Strong Fix systeem de perfecte oplossing. 
Het systeem is gebaseerd op de zware staanders 
van 80×80 mm in combinatie met een sterke 
beugel en de ST30 gaaspanelen en is getest om 
een impact te weerstaan van 2.500 joule.
 De beugels zijn eenvoudig over de staanders 
te monteren en worden aan de achterzijde 
vastgedraaid met een schroef. Voor de 

aanpassing aan oneffen vloeren kunt u de 
beugels op de staander in hoogte verstellen of 
gebruikmaken van de verstelbouten.
 Het Strong Fix systeem kan worden gecom-
bineerd met dubbele ST30 panelen, waardoor 
een supersterke machineafscherming wordt 
gecreëerd die bestand is tegen een impact van 
4.350 joule! Dit is afhankelijk van de kwaliteit van 
de vloer waaraan het systeem bevestigd is.

Strong Fix is ons sterkste systeem voor 
machineafscherming. Het is ontwikkeld en getest 
om zelfs de zwaarste omgevingen aan te kunnen.

ST30 gaaspaneel
Het ST30 gaaspaneel heeft een klassieke 
look met een maaswijdte van 20×100 mm, 
bevestigd op een frame van 30×20 mm. 
Verkrijgbaar in twee standaardhoog-
tes – 1.250 en 2.050 mm en 8 verschil-
lende breedtes.

Staander 80×80
Onze sterkste staander. Vier gaten 
voor bevestiging aan de vloer en extra 
gaten voor uitlijnen met verstelbouten. 
Standaardhoogtes 1.400, 2.200 en 3.000 mm 
plus koppelstukken.

Strong Fix beugel
Gegalvaniseerde stalen beugel die 
eenvoudig omhoog en omlaag kan worden 
geschoven op de staanders.

Extreem sterke 
machineafschermingen.
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All-Hytec
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Snelle en 
eenvoudige toegang.

Rapid Fix is ontwikkeld naar aanleiding van de 
behoefte van klanten aan een oplossing voor 
snelle en fl exibele toegang, zoals bijvoorbeeld 
bij het uitvoeren van onderhoud. De onderste 
beugel heeft een gleuf waar het paneel in 
wordt gehaakt en de bovenste beugel heeft 
een uniek vergrendelingsmechanisme waar-
mee het paneel op de juiste positie wordt 
vastgeklikt. Om het paneel los te maken, wordt 

het systeem van binnenuit de cel eenvoudig 
gedemonteerd met behulp van een inbussleutel. 
Het Rapid Fix systeem voldoet aan de eisen van 
de Machinerichtlijn en alle onderdelen blijven 
verbonden met de afscherming, ook als het 
systeem wordt gedemonteerd. Rapid Fix kan 
worden gecombineerd met andere Troax syste-
men, zoals Smart Fix en Strong Fix.

Rapid Fix is een slim ontworpen 
machineveiligheidssysteem dat zorgt voor 
een snelle en eenvoudige toegang tot 
de gevarenzone.

Rapid Fix bovenste beugel
Zet het paneel eenvoudig vast met de 
ingebouwde -klikfunctie.

Rapid Fix onderste beugel
Schuif het paneel gemakkelijk in de onderste 
bevestigingspositie.

Staander 60×40
De standaardstaander is verkrijgbaar in 
hoogtes van 1.400, 2.200, 2.650 en 3.000 mm 
plus koppelstukken.

Kan worden 
gecombineerd met 
Smart Fix systeem.
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Enkele draaideur
500–1.500 mm

Slotopties: magnetisch slot, eurocilinderslot, 
Safe Lock, MGB of AZM200.

Dubbele draaideur
1.000–3.000 mm

Slotopties: magnetisch slot, eurocilinderslot, 
Safe Lock, MGB of AZM200.

Vouwdeur
2.100–4.500 mm

Slotopties: Safe Lock, MGB of AZM200.

Enkele schuifdeur (enkele rail) 
700–1.500 mm

Slotopties: magnetisch slot, eurocilinderslot, 
Safe Lock, MGB of AZM200.

Dubbele schuifdeur (dubbele rail)

700–1.500 mm

Slotopties: magnetisch slot, eurocilinderslot, 
Safe Lock, MGB of AZM200.

Dubbele schuifdeur (enkele rail)

1.400–3.000 mm

Slotopties: magnetisch slot, eurocilinderslot, 
Safe Lock, MGB of AZM200.

Telescopische deuren 
(enkel / dubbel / draai)

800–1.500 mm / 1.600–3.000 mm / 
1.800–2.700 mm

Slotopties: eurocilinderslot, Safe Lock, 
MGB of AZM200.

Lineaire schuifdeur
1.800–4.000 mm

Slotopties: eurocilinderslot, Safe Lock, 
MGB of AZM200.

Schuifdeur op wielen
1.100–6.000 mm

Slotopties: eurocilinderslot, Safe Lock, 
MGB of AZM200.
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Veilig en verantwoord 
met deuren en sloten.

Onze deuren zijn verkrijgbaar in standaardbreed-
tes van 700 mm tot 6.000 mm en in hoogtes 
tot 4.100 mm. De deur wordt samengesteld uit 
staanders en bevestigingen en wordt voorzien 
van onze panelen uit gaas, volle plaat of polycar-
bonaat. De draaideuren kunnen voorgemonteerd 
aangeleverd worden met uw gekozen slotoptie 
voor een snelle installatie ter plaatse. Grotere 
deuren kunnen voorbereid worden voor installatie 
op locatie. Sloten worden aangepast aan uw 
veiligheidsniveau. Er zijn diverse opties. Zo heeft 

u de keuze tussen een magneetslot, eurocilinder-
sloten en onze eigen Safe Lock die compatibel is 
met verschillende soorten veiligheidsschakelaars.
 Alle deuren kunnen tevens voorzien worden 
van beugels voor eenvoudige plaatsing van 
elektrische veiligheidsschakelaars. Bij iedere com-
binatie van deuroplossing en slot worden uitge-
breide montage-instructies geleverd. Bekijk ook 
de montagefi lmpjes op het YouTube-kanaal van 
Troax. Alle onderdelen voor de deuren worden 
op voorraad gehouden voor een snelle levering.

Eurocilinderslot met deurklink

Handgreep met magneetsluiting

Safe Lock voor diverse schakelaars

Eurocilinderslot met knop-/krukset

Bij Troax kunt u terecht voor diverse soorten deuren, 
afgestemd op uw specifi eke eisen als het gaat om 
machineafscherming. Als onderdeel van onze modulaire 
systemen bieden wij draaideuren, schuifdeuren, telescopische 
deuren en lineaire deuren aan.
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Onze Safe Lock van 
dichtbij bekeken.

Welke Safe Lock u kiest is afhankelijk van de per-
formance level die vereist is voor uw specifieke 
machineafscherming en het door u gekozen merk 
van schakelaars. Bij Troax kunt u terecht voor een 

breed scala aan oplossingen voor de meeste 
schakelaars en kunt u kiezen voor een Safe Lock 
met of zonder schakelaar.

Als het om veiligheid gaat, gaat het voor ons over het 
beschermen van mensen, eigendommen en processen en 
daar is onze Safe Lock precies voor ontworpen. Deze biedt 
bescherming voor uw personeel en houdt uw productie 
draaiende. Het mag er dan wel basic uitzien, de Safe Lock 
maakt het een stuk makkelijker om uw personeel te allen tijde 
veilig te houden.

Performance Level d GL
Voor toepassingen met laag, medium en hoog 
risico. De veiligheidsschakelaar vergrendelt 
de sleutel tot de machine zich in een veilige 
positie bevindt om de deur te kunnen openen.

Mogelijke schakelaars:
Guardmaster TLS1-GD2*, TLS2-GD2*, TLS3-GD2*, 
SICK i200*, Telemecanique XCS-E7412 +7312* +7512*, 
Euchner TZ1, Schmersal AZM 161*, Siemens 3SE5312.

* er moet een noodontgrendelingsknop worden toegevoegd.

Performance Level e GL
Voor toepassingen met laag, medium en hoog 
risico. De veiligheidsschakelaar vergrendelt 
de sleutel tot de machine zich in een veilige 
positie bevindt om de deur te kunnen openen.

Mogelijke schakelaars:
Guardmaster TLS-Z GD2, Euchner CTP.

Performance Level d
Voor toepassingen met laag, medium of 
hoog risico waarbij de machine direct stopt 
wanneer de deur wordt geopend. 

Mogelijke schakelaars:
Guardmaster Trojan 5, Telemecanique XCS-A702, 
Schmersal AZ16-12 ZVRK, Euchner NZ1VZ-2131D.

Performance Level e
Voor toepassingen met medium, hoog of 
zeer hoog risico waarbij de machine direct 
stopt wanneer de deur wordt geopend. 

Mogelijke schakelaars:
Guardmaster Sensaguard 440N-Z21SS2HN, 
ABB/Jokab Eden, PilzPSEN cs 3.1, 
Euchner CES-AP-CL/CR2, Schmersal RSS260.
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Slimme accessoires 
maken het 
totaalplaatje compleet.

Schoprand (plint)
Gebruik de schoprand om de ruimte tussen 
de panelen en de vloer op te vullen.

Kabelladder
De Troax kabelladderkit wordt gebruikt om 
diverse soorten kabelladdersystemen vast te 
zetten aan onze staanders.

Snapper
Met de snapper kunnen twee panelen aan elkaar 
worden gezet terwijl de snapper ook kan worden 
gebruikt als vervanging voor een staander.

PC houder
Met de PC houder wordt een vulplaat van 
polycarbonaat bevestigd op het gaaspaneel 
om vloeistoffen en kleine deeltjes tegen 
te houden.

Aarding
De aardingskit zorgt voor geleiding tussen 
panelen en staanders en biedt daarmee een 
oplossing voor problemen met lekstromen.

Koppelstuk staander
Het koppelstuk staander wordt gebruikt voor 
het maken van hogere wanden en voor het 
verlengen van de standaardstaanders van 
2.200 mm en 3.000 mm.

EENVOUDIG 
AANPASSEN
 Eindprofi el
Het eindprofi el is een fl exibele methode 
om tijdens de installatie de breedte van een 
gaaspaneel aan te passen en de sterkte van het 
paneel te behouden.

 Cutting profi el
Het cutting profi el is een fl exibele oplossing 
om tijdens de installatie de hoogte van een 
gaaspaneel aan te passen en de sterkte van het 
paneel te behouden.

 Edge cover
De edge cover is een fl exibele oplossing om bij 
doorgangen de scherpe randen af te dekken, 
die ontstaan na het zagen of knippen van het gaas.
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Slimme accessoires  
maken het  
totaalplaatje compleet.

Automatische schuifdeur
In ons assortiment hebben we ook een auto-
matische schuifdeur in combinatie met de 
80×80 staanders en PC panelen. Leverancier 
van de Besam motor is ASSA ABLOY 
Entrance Systems. 

Roestvast staal
Wij leveren hygiënische roestvaststalen 
machineafschermingen, verkrijgbaar in zowel 
AISI 304 als AISI 316.

Roldeur
Wij leveren kwalitatief hoogwaardige Albany 
roldeuren voor machineafschermingen van 
ASSA ABLOY Entrance Systems.

Sterke lasmethode
Alle horizontale draden zijn in het paneelframe gedruklast. Die ver-
binding zorgt ervoor dat de draden en het frame samen één sterk 
gaaspaneel vormen.

Uniek gevormde buizen
De horizontale buizen van onze gaaspanelen hebben een unieke 
vorm, ontworpen voor een sterkere las en een vlakker gaas.

Onze kracht zit hem  
in de details.
Het geautomatiseerde productieproces van Troax staat 
borg voor een hoge kwaliteit van ieder geproduceerd 
paneel. De stabiele gaaspanelen hebben een uitstekende 
rasterstructuur, zodat het paneel zeer sterk wordt en bestand 
is tegen impact.
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Show your true colours.

STANDAARDKLEUREN.

Steeds meer klanten van Troax kiezen voor hun 
gaaspanelen en systemen voor kleuren die niet stan-
daard zijn. Een specifi eke kleur voor veiligheidswanden 
in productie- en magazijnomgevingen kan een belang-
rijk onderdeel zijn van het bedrijfsprofi el. Troax coat 
alle producten in eigen beheer en dit in eender welke 
RAL-kleur – van sterke signaalkleuren tot harmonieuze 
kleurpaletten.
 Let er wel op dat er strenge regels en veiligheidsei-
sen gelden voor industriële omgevingen met machines 
en geautomatiseerde processen. De kleur van de 
gaaspanelen rond een robot of machine moet een goed 
overzicht over het gevaar mogelijk maken. Daarom 
raden wij onze klanten onze standaardkleur grijs aan, 
omdat ze daar het makkelijkst doorheen kunnen kijken. 
Panelen en staanders in de standaardkleuren zijn direct 
leverbaar vanuit onze magazijnen.

Wat is uw favoriete kleur? Blauw misschien, of citroengeel of 
junglegroen? Onze gaaspanelen en systemen zijn verkrijgbaar 
in elke gewenste kleur, hoewel grijs nog steeds de meest 
populaire kleur is.
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Bekij k uw 
Troax oplossing 
voordat u bestelt.
Het kan soms lastig zijn om echt een beeld te 
krijgen van uw machineafscherming voordat die 
is geleverd en gemonteerd. Bij Troax gebruiken 
wij het teken- en renderprogramma Confi gura. 
Daarmee kunt u ons voorstel bekijken als 2D- 
en 3D-tekeningen -voordat u uw bestelling 
plaatst. Voor onze CAD-support werken wij 
samen met Solid Components en Trace Parts, 
bedrijven die zich bezighouden met digitale 

3D content en die CAD onderdelenbibliothe-
ken leveren.

Meer weten over Troax CAD? Kijk dan op 
www.troax.com en download onze producten 
als bijvoorbeeld STEP- of DWG-bestanden. 
U kunt ook uw eigen versie van ons tekenpro-
gramma downloaden als Confi gura Light.



Bij Troax voorzien wij in uw 
behoeften via lokale verkoopkan-
toren die worden ondersteund 
met dagelijkse leveringen vanuit 
het grootste magazijn ter wereld 
op het gebied van gaaspanelen, 
Troax in Hillerstorp, Zweden.

STERKE MARKTSEGMENTEN
Onze systemen worden in 
drie segmenten aangebo-
den: Machineafschermingen, 
Scheidingswanden magazijnen en 
Beveiliging eigendommen.

1. MACHINEAFSCHERMINGEN
De moderne industrie met haar 
geavanceerde processen vraagt 

allesomvattende veiligheidsop-
lossingen. Zo is er vooral veel 
behoefte aan het regelen van 
toegang voor bevoegd personeel. 
Onze gaaspanelen zijn gebaseerd 
op een zorgvuldig ontwikkeld 
modulair systeem met speciale 
aanpassingen waar dat nodig is.

2. SCHEIDINGSWANDEN 
MAGAZIJ NEN
Troax kan voldoen aan alle eisen 
als het gaat om opslag en veilig-
heid. Wij leveren producten voor 
alle sectoren, van traditionele 
productiebedrijven met hoge 
omloopsnelheden en volumes 
tot faciliteiten met hoge opslag-

capaciteit. Wij kunnen voldoen 
aan al uw eisen en wij bieden 
totaaloplossingen.

3. BEVEILIGING VAN 
EIGENDOMMEN
Of het nu gaat om nieuwbouw of 
om een renovatie, wij zijn ervan 
overtuigd dat u onze producten 
gemakkelijk in gebruik zult vinden. 
Uw unieke behoeften en onze 
creativiteit hebben bijgedragen 
aan onze voortdurende product-
ontwikkeling. Vandaar ons motto: 
„Veilige opslag moet 
eenvoudig zijn”.

Lokaal én wereldwij d 
aanwezig.
Troax wordt vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en heeft 
24 eigen verkoopkantoren. Ons doel is het versterken van onze 
wereldwijde positie en het uitbreiden van onze activiteiten op 
alle continenten.



 
 

 
20

17
10

-8
95

1-
N

L

Er bestaan gevaren voor mensen, eigendommen en processen.  
Maar u hoeft zich geen zorgen te maken. We streven er namelijk altijd naar  

om een situatie veilig te maken.  
We zijn in de buurt, op uw werkplek, de werkplek van uw vrienden en familie, bij u 

thuis en thuis bij uw naasten. U ziet of denkt misschien niet altijd aan ons, maar we zijn 
er. Om u te beschermen en uw wereld een stuk veiliger te maken, waar u ook bent.

Meer lezen? Kijk op troax.com

Making your world safe.

Troax Belux - Schaliënhoevedreef 20c, 2800 Mechelen, België | troax.com | info@troax.be | +32 15 28 17 30
Troax BV - Heereweg 331, 2161 BL Lisse, Nederland | troax.com | info@troax.nl | +31 252 370 154


