Säkerhet
3000 kg
Snö

JP LYFTSEGEL PREMIUM

Jord

Säkerheten framför allt

Sand

Godkänd för tunga lyft 3000 kg!

Kvalitet

Grus
EN 1492-1

Vårt nya lyftsegel skiljer markant på flera på viktiga
punkter från andra på marknaden förekommande
lyftsegel. Vårt lyftsegel är dimensionerat och testat
för att motsvara de hårda säkerhetskraven för lyft
enligt EN 1492-1.

För maximal
säkerhet, styrka
och livslängd har
vi kraftigt nötskydd
i varje lyftögla.

Specifikation JP Lyftsegel

JP Lyftsegel används för lyft av snö, jord, sand, grus, isolering eller
andra material med vikt upp till 3000 kg. Föremål med vassa kanter
får inte lyftas.
JP Lyftsegel har godkända lyftband, Europastandard EN 1492-1
som håller för de påfrestningar som varje lyft utsätter ett lyftsegel
för. Andra på marknaden förekommande så kallade lyftsegel
använder oftast syntetiska rep i svetsad fåll längs kanten.
Dessa konstruktioner uppfyller normalt vare sig kravet på en
säkerhetsfaktor sju vid lyft samtidigt som det vid varje lyft på grund
av friktion nöter sönder både rep och fållkant.
Vi har löst problemet genom att vi har special-svetsat in vårt
godkända lyftband helt i lyftseglet för att skydda bandet mot både
nötning och smuts vilket ger en mycket lång och ekonomisk livslängd
på våra JP lyftsegel. Duken är noga utvald för att uppfylla alla våra
krav på livslängd, nöttålighet, drag- och rivstyrka vilket testas i vårt
eget testlaboratorium.
EN 1492-1 godkänd
lyftutrustning för tunga lyft.

Huvudkontor/produktion:
Jensen Protect AB
Borrgatan 27
211 24 MALMÖ
Tel 040 - 689 21 00
Fax 040 - 689 21 10

Vi har utsatt JP Lyftseglet för de
hårdaste tester i riktig miljö.

Regionkontor:
Jensen Protect AB
Gjutjärnsgatan 1
721 33 VÄSTERÅS
Tel 021 - 10 33 60
Fax 021 - 10 33 66

Europastandard:		
Max lyft:		
Säkerhetsfaktor:		
Storlek:		
Färg:		
Totalvikt:		

EN 1492-1
3000 kg
7:1
5,8 x 5,8 m
Blå duk, gula band
40 kg

PVC-duk:		JP904
Armeringsväv:		
Polyester
Garntjocklek:
Varp 1100 Dtex
Väft 1100 Dtex
Konstruktion:		
Panama 2/2
Trådantal:
Varp 12 st/cm
Väft 13 st/cm
Dukvikt:		
900 g/m2
Draghållfasthet: Varp 4000 N/5 cm
EN-ISO 1421
Väft 4000 N/5 cm
Draghållfasthet
över svets:		
3800 N/5 cm
Rivhållfasthet: Varp 600 N
DIN 53356
Väft 600 N
Köldtålighet:		
- 30o C
Värmebeständighet:
+70o C
Miljöpåverkan:		
		
		
		

Tydlig märkning på flera språk.

Motstår rötsvampar,
humussyra, diesel
gaser, nitrösa gaser
samt UV-ljus.

Egen tillverkning för att
säkerställa högsta kvalitet.

Presenningsuthyrning:
Hemsida:
JP Hyr
www.jensenprotect.com
Tel 040 - 689 21 00
Fax 040 - 689 21 10
E-post:
jphyr@jensenprotect.com
info@jensenprotect.com
			

