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Készülékek robbanásveszélyes 
területekre 

Robbanásbiztos területeken való alkalmazás - a 

robbanásbiztos kivitelű raklapemelők olyan 

területeken történő használatra készültek, ahol 

gázok elegye vagy por miatt robbanásveszélyes 

légkör keletkezhet! 

 

A készülék tervezésekor nagy hangsúlyt fektettek 

a biztonságra és az ergonomikus 

munkakörülményekre - a kormányrúd 

ergonomikusan korrekt megfogási szöge 

kényelmes fogást biztosít a felhasználó számára. 

 

A kiváló minőséget a kibővített tesztelési program 

és a munkabiztonsági és egészségügyi 

szakemberekkel való együttműködés biztosítja. 
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Műszaki specifikációk 
A robbanásbiztos kivitelű raklapemelők, 
ollós raklapemelők és villástargoncák 
robbanásveszélyes környezetben való 
használatra szóló minősítéssel 
rendelkeznek. 
 
A készülékek megfelelnek az 2014/34/EK 
ATEX irányelv és a vonatkozó szabványok 
rendelkezéseinek. A robbanásveszélyes 
környezetben való használatra szánt kézi 
anyagmozgató eszközöknek teljesíteniük 
kell az ATEX irányelv rendelkezéseit. 
 
A készülékek a II. készülékcsoport 
berendezéseinek felelnek meg, és az 1. 
zóna / 21 zóna (beleértve a 2. zóna / 22. 
zóna) besorolású területeken való 
használatra engedélyezettek. Vagyis 
olyan területen, ahol arra kell számítani, 
hogy alkalomszerűen veszélyes, 
robbanásveszélyes légkör alakul ki gázok 
elegye vagy por miatt. 
 

 
A standard készülékek kézi működtetésűek és rozsdamentes 
acélból készülnek. 
 
 
 
 
 

 
A robbanásbiztos eszközök alkalmasak a gyógyszeriparban, 
valamint a festék-, olaj- és gáziparban történő alkalmazásra. 

 

Az ergonomikus kormányrúd a 
felhasználó számára kényel-
mes fogást biztosít. 

 

Az eszközöknek két antiszta-
tikus Vulkollan kereke van az 
elektrosztatikus töltés elkerü-
lése érdekében 

 

A robusztus konstrukció hosszú 
élettartamot és alacsony kar-
bantartási költségeket garantál. 

 
 
 

 
 
Példa a zónabesorolásra. 
Gáz: 0., 1. és 2. zóna 
Por: 20., 21. és 22. zóna 

 
 
A robbanásbiztos kivitelt a következő termékmegjelöléssel láttuk el: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérjen tájékoztatót az anyag-specifikációkról és az ügyfél-specifikus 
megoldásokról. Látogassa meg a www.novotransz.hu weboldalt is. 

 

 

 

Novotransz Kft. Mert emelni kell...  
H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 T (+36) 1 297 1020 F (+36) 1 294 9475 
H-9023 Győr Ipar u. 89  T (+36) 96 517 153/154 F (+36) 96 413 078 
H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166  T (+36) 74 419 601 F (+36) 74 311 674 
H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203 T (+36) 42 449 904 
www.novotransz.hu 
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