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                 Gaffelbeläggningar 

Bästa greppet helt klart! 

SKYDDAR

YTOR

FÖRHINDRAR 

ATT LASTEN 

GLIDER

MINSKAR

LJUDNIVÅN
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Halkmotstånd Minskar ljud Skyddar last Ökar gaffelns 
synlighet

CROC® beläggningar minskar effektivt riskerna och spar tid, pengar och besvär genom  
minimerade skador av transporterat gods och möjliga försäkringsfall, mindre rengöring  
och smidiga transportprocesser.

CROC® Gaffelbeläggningar 
Bättre arbete!

Så fort CROC® är monterade så ökar säkerhe-
ten och effektiviteten vid transport av gods.
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CROC® 
Utmärkt utförande och högkvalitativa material för den tuffa dagliga användningen

Polyuretan – Made in 
Germany 

Motstånd mot oljor, kemi-
kalier och lösningsmedel 

High-tech speciallim för 
permanent beläggning

1000- falt godkänd i 
praktiken 

Kompetens från Europas 
ledande gaffeltillverkare 

Högt nötnings- 
och skärmotstånd

Utrustad med kollisions-
skydd vid gaffelspetsen  

Temperatur- och 
väderbeständig Lång livslängd

CROC® “Röd oprofilerad”
Polyuretan
5 eller 10 mm tjock**
Ökad nötningsbeständighet

CROC® “Blå oprofilerad”
Polyuretan
5 mm tjock**, FDA-certifie-
rad* Livsmedelsindustrin

CROC® “Röd profilerad” 
Polyuretan
7 mm tjock
Ökad nötningsbeständighet

CROC® “Gul profilerad”
Polyuretan
7 mm tjock
Ökat halkskydd

CROC® “GripFix svart”
8 mm tjock
Ökat halkmotstånd även i fuktiga 
eller under blöta förhållanden

CROC® Spraybeläggning
För allroundbeläggningar och 
komplexa ytgeometrier
Upp till 4 mm tjock

CROC® “GripFix vit”
6 mm tjock
Livsmedelsindustrin

CROC® Gaffelbeläggningar 
Gaffelbeläggningar perfekt matchad till den individuella applikationen

*   FDA-certifiering: Certifikat för användning inom livsmedelsindustrin 
** Ytterligare tjocklekar på begäran
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Ljuddämpning vid transport av stålplattor
CROC® “Röd oprofilerad”

Livsmedelsindustrin
CROC® “Blå oprofilerad”

Halkmotstånd under våta förhållanden
CROC® “GripFix svart”

CROC® Gaffelbeläggningar
Mångsidiga och individuella 

Vältestat, solitt stötskydd i gaffelspetsen
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Högt halkskydd
CROC® “Gul profilerad”

Skydd av det transporterade godset 
CROC® Spraybeläggning
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CROC® Gaffelbeläggningar hjälper 
oss att lasta mycket snabbare och 

effektivare. 

– Valon Mehmetaj, Logistik –

CROC® hjälpte oss perfekt att göra transporten 
så säker som möjligt. Detta är särskilt viktigt 
eftersom vi hanterar känsliga varor varje dag. 

Vi är positivt överraskade! 

– Jozef Gjokaj, truckförare –

Det är därför CROC®!
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Clever Helpers
Eftermonterbara lösningar för snabb användning

GEKKO magnetisk antiglidmatta
Skyddar godset mot halka och skador

KOALA Stötskydd
Stötskydd i gaffelryggen

När den inte används: 
Fäst den helt enkelt på masten...

... eller på motvikten – magneterna 
håller.

Fäst på truckmasten när den inte 
används.

eller magneter

Med kardborreband Lätt att fästa på gaffelryggen

Integrerad ögla... ... för att lätt ta av.
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Följ oss:

VETTER i Burbach
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Alla bilder och grafiska diagram i denna broschyr är schematiska diagram. 
Bilder utgör inte en väsentlig del av kontraktet. Erbjudandet kan komma att 
ändras, med reservation för fel. Vidarebefordran till obehöriga användare 
ej tillåtet

Till er tjänst – över hela världen!

5 bra skäl att välja VETTER:

 1.  Lita på kompetensen och erfarenheten hos Europas ledande gaffeltillverkare.

 2.  Snabba och oberoende beslut, det är vad VETTER står för sedan 1889. 

 3.  Du får tillgång till det bredaste produktprogrammet i världen, standard eller kundanpassade, i alla  
 storlekar för vilken applikation som helst och alltid med ett öga på dina individuella krav.

 4.   Ta del av revolutionerande framtidslogistik:  
 VETTER är ledare på fältet för Logistics 4.0.

 5.  Individuell service – personlig och på plats hos dig.

Logistik är framtiden 
... och VETTER tillhandahåller verktyget:

GAFFELN*****


