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Nivelletyt osat ovat joustavaa tekoa – käännökset, kulmat ja s-käännökset on helppo 

     tehdä niin, että täysin tasainen profiili säilyy. 

 

Osista koostuvan rakenteen ansiosta segmenttien uudelleen  

          asettelu, korjaaminen ja korvaaminen on helppoa – 

                    jopa silloin, kun johto on suojan sisällä. 

     Helppo asentaa – et tarvitse työkaluja. 

     Täysin säädettävä pituus. 

 

Suojaa johdot ja kaapelit, estä kompastumisriskit 

NYT TARJOLLA KOKOINA: 

PIENI, KESKIKOKOINEN JA SUURI 

 

Yhdysvaltalainen patentti nro. 8,168,888 
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OMINAISUUDET 

JA EDUT 

NIVELLYS 

Ultra Sidewinder-johdonsuojassa on horisontaa-

lisesti taipuvat nivelet, joiden avulla sen voi 

asentaa kulmia ja huoneen muotoja myötäile-

västi. Lisäksi järjestelmä suojaa johdot täysin ja 

estää kompastumisen. Joustava suunnittelu 

mahdollistaa käännösten, kulmien ja s-

käännösten tekemisen helposti niin, että täysin 

tasainen profiili säilyy. 

 

EDULLISUUS 

Ultra-Sidewinder-johdonsuojajärjestelmä on niin 

kustannustehokas ja edullinen, että varustat sillä 

helposti kaikki yhtiösi tilat. Ensiluokkaisen raken-

teen ansiosta saat Ultra-Sidewinder-

johdonsuojilla edullisemmin yhtä tehokkaan suo-

jauksen johdoille kuin muilla johdonsuojilla. 

 

SÄÄDETTÄVÄ PITUUS 

Ultra-Sidewinder-johdonsuojat toimitetaan 

standardipituuksissa, mutta segmenteistä koos-

tuvan rakenteen vuoksi voit muokata pituutta 

mihin tahansa tarkoitukseen sopivaksi – suuren 

koon suojalla 3,8 cm:stä niin pitkäksi kuin haluat. 

Pituutta on helppo lisätä liu’uttamalla uusia 

segmenttejä paikalleen, kunnes ne naksahtavat 

– työkaluja ei tarvita. 

 

ESTEETTÖMYYDEN MAHDOLLISTAVA 

RAMPPI 

Keskikokoisille ja suurille Ultra-Sidewinder -

suojajärjestelmille tarjolla lisävarusteena ramppi, 

joka täyttää kaikki Yhdysvaltojen vammaislain 

(ADA) vaatimukset. Kestävällä polymeerikuvioin-

nilla toteutetulla luistonestolla varustettu ramp-

pi on helppo asettaa asennetun Ultra-

Sidewinder-johdonsuojan päälle.

RÄÄTÄLÖIDYT VÄRIT 

Tue urheilujoukkuettasi, kouluasi tai edustamaa-

si laitosta valitsemasi värisellä Ultra-Sidewinder-

johdonsuojalla. Räätälöidyille väreille on vähim-

mäistilausraja. Lisätietoja saat ottamalla yhteyt-

tä. 

 

KEVYT 

ABS-muovi ja ensiluokkainen rakenne mahdollis-

tavat Ultra-Sidewinder-johdonsuojan keveyden. 

Keveys mahdollistaa helpon käsittely, kokoami-

sen ja asennuksen sekä madaltaa kuljetuskus-

tannuksia. 

 

KESTÄÄ AJONEUVON PAINON 

Ultra-Sidewinder-johdonsuojan tukikaaret mah-

dollistavat erinomaisen kantokyvyn, minkä ansi-

osta johtojen, letkujen ja kaapeleiden yli voi ajaa 

turvallisesti ajoneuvoilla.
 

Yliajo vain ilmatäytteisillä renkailla varustetuilla 

ajoneuvoilla. Teräksiset ja umpikumiset renkaat 

voivat vaurioittaa johdonsuojaa. 

 

SÄÄDÖKSET 

Ultra-Sidewinder-johdonsuojajärjestelmä helpot-

taa turvallisuusvaatimusten täyttämistä: se täyt-

tää Yhdysvaltain työturvallisuus- ja terveysviras-

ton (OSHA) määräykset 29 CFR 1910.304 ja 29 

CFR 1910.305 sekä Yhdysvaltain sähköjohdotus-

standardin (NEC) osion 525.6. Lisätietoa osoit-

teessa www.ultrasidewinder.com. 

 

  Tuote nro. 1822 - keskikokoinen 

Tuote nro. 1824 - suuri 
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Ultra-Sidewinder® Pieni 

Kuormituskyky: 140,6 kg/cm2 
Kuormituskyky akselia kohti: 14 515 kg 

Järjestelmä päätypaloilla 
1 003 mm x 76 mm x 19 mm 
Paino: 0,7 kg 
Johtoväylän koko: 19 mm (leveys) x 9.5 mm (korkeus) 

Musta ja keltainen Musta Ruskea Harmaa 

1800 1802 1804 1806 

Jatke 
333 mm x 76 mm x 19 mm 
Paino: 0,2 kg 
Johtoväylän koko: 19mm (leveys) x 9.5mm (korkeus) 

Musta ja keltainen Musta Ruskea Harmaa 

1801 1803 1805 1807 

7,47 m tukkupakkaus (sisältää kaksi päätypalaa) 
7 468 mm x 76 mm x 19 mm 
Paino: 4,5 kg 
Johtoväylän koko: 19 mm (leveys) x 9.5 mm (korkeus) 

Musta ja keltainen 

1820 

Ultra-Sidewinder® Keskikokoinen 

Kuormituskyky: 18,3 kg/cm2 
Kuormituskyky akselia kohti: 6 123 kg 

Järjestelmä päätypaloilla 
838 mm x 248 mm x 35 mm 
Paino: 2,7 kg 
Johtoväylän koko: 76 mm (leveys) x 19 mm (korkeus) 

Musta ja keltainen Musta 

1830 1832 

Jatke 
358 mm x 248 mm x 35 mm 
Paino: 0,9 kg 
Johtoväylän koko: 76 mm (leveys) x 19 mm (korkeus) 

Musta ja keltainen Musta 

1831 1833 

Tuote nro. 1822 - ADA:n vaatimukset täyttävä Ultra-Sidewinder ramp-
pi (keskikokoinen), lisävaruste 

Ultra-Sidewinder® Suuri 

Kuormituskyky: 18,3 kg/cm2 
Kuormituskyky akselia kohti: 6 123 kg 

Järjestelmä päätypaloilla 
863 mm x 346 mm x 54 mm 
Paino: 6,0 kg 
Johtoväylän koko: 76 mm (leveys) x 38mm (korkeus) 

Musta ja keltainen Musta 

1840 1842 

Jatke 
358 mm x 346 mm x 54 mm 
Paino: 2,0 kg 
Johtoväylän koko: 76 mm (leveys) x 38 mm (korkeus) 

Musta ja keltainen Musta 

1841 1843 

Tuote nro. 1824 - ADA:n vaatimukset täyttävä Ultra-Sidewinder 
ramppi (suuri), lisävaruste 

Alapuoli 

Saatavilla myös mustana, 

ruskeana ja harmaana. 

Vyyhti säilytystä tai helppoa liikuttelua 

ja kuljetusta varten. 

Jatkojohto 
9,5 mm 

Jatkojohtoa 

9,5 mm 

Ilmaletkua 

19 mm 

Puutarhaletkua 

16 mm 

Alapuoli 

Alapuoli 

Puutarhaletkua 

16 mm 

Jatkojohtoa 

9,5 mm 

Ilmaletkua 

19 mm 

Suuria teollisuuskaapeleita 

16–38 mm USEITA 

tai 

tai 

tai 

tai 

tai 

Katso video osoitteessa www.ultrasidewinder.com 


