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Lasta säkert
Att lasta i och ur en släpvagn med kåpa innebär alltid en risk för klämskador och 
i värsta fall dödsfall. SpringSecure® är framtagen för att skapa en tryggare miljö 
och minimera risken för skador och olycksfall.

SpringSecure® ersätter inte den befintliga konstruktionen utan fungerar som en  
säkerhetsspärr när den befintliga konstruktionen brister. Produkten aktiveras  
automatiskt när man öppnar kåpan. För att stänga kåpan så behöver en spärr  
frigöras manuellt. På så sätt elimineras risken för att kåpan ska rasa ner och  
orsaka person eller vagnskador.

Mer information och närmaste återförsäljare hittar du på:

springsecure.com
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Mer information och närmaste återförsäljare hittar du på:

springsecure.com

SpringSecure® i kombination av släpvagn och kåpa faller under produktsäkerhetslagen med  
Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet. Genom att installera SpringSecure@ ser du inte bara 
till att du som leverantör/entreprenör uppfyller produktsäkerhetslagens krav på säkerhet. Du  
säkrar framför allt din och dina kollegors säkerhet.

En vanlig dämpare klarar ett tryck på 1500 Nm. Brister den ena blir belastningen genast väldigt  
hög på den andra dämparen och olyckan kan vara ett faktum.

SpringSecure® är trycktestad för att klara en plötslig belastning på över 6000 Nm.

Flertalet tillbud har rapporterats när de befintliga dämparna blivit utslitna och inte 
orkat hålla upp vikten av kåpan. Har det dessutom kommit snö eller blåser starka 
vindar blir krafterna förödande och kåpan blir som en giljotin mot släpvagnslemmen.

Produkten är tillverkad i starkt stål som sedan förzinkats. 
SpringSecure® monteras lätt på släpvagnen med ett fåtal 
verktyg. Användarhandbok och monteringstillbehör till  
en standardvagn medföljer.

Enkel att montera!

1.595:-

SpringSecure® går att eftermontera på i stort sett alla kåpvagnar. Den är konstruerad för att 
passa så många olika vagnar och kåpor som möjligt. Produkten går att justera i fyra lägen för 
att klara flera olika slaglängder.

PRIS:

inkl. moms


