Axelent X-Tray

®

Rostfritt 304L och Syrafast 316L – Kabelförläggning för alla krävande miljöer

X-Tray och livsmedel
Med funktionell design och optimal funktion är X-Tray med
sina upphängningsfästen ett perfekt val till livsmedelsindustrin
och renrumsproduktion. Risker kopplade till bakterieoch smutsbildning reduceras genom användandet av
X-Traysortimentet.
Med runda trådar och öppen design erbjuder X-Tray få ytor
där bakterier och smuts kan samlas. Vid färdig installation
är trådstegen enkel att hålla ren tack vare särskilda fästen
som möjliggör placering upp till 100 mm från väggen.
Dessa specialframtagna fästen svetsas fast för att undvika
smutsbildning som skruvar och muttrar kan bidra till.

I X-Traysortimentet finns specialutvecklade kabelstegar för
utrymmen med uttalade hygienkrav. Utvecklingen av X-Trays
hygiensortiment har skett med stor hänsyn till branschens
krav och riktlinjer. Produktionsmiljön i dessa typer av industrier
kräver noggrannhet och kunskap inom hygienisk design för att
förhindra onödiga risker bland annat vad gäller smittspridning.

Fullständigt
sortiment
på axelent.se

X10 Mini är gjord för att
passa våra mindre modeller
av stegar.

X5 Mini är framtagen till
U-stegen med endast
30 mm hög kant.
Kombinationen ger en stark
och ren installation.

X10 finns med djup 20,
50 och 100 mm för att alltid
kunna passa önskade
installationer med krav på
rengöring.

X19 bygger endast 25 mm
på höjden och är speciellt
framtagen med hygienisk
design i åtanke.
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U-stegen med endast 30 mm hög kant
bidrar till rena installationer med endast ett lager kablar – något som föredras inom livsmedelsindustrin. Passar perfekt för att monteras
liggande på högkant och vertikalt!

Med Z-stegen behöver
kablarna inte fästas i stegen.
Genom den stängda designen
ligger kablarna på plats även
vid högtryckstvätt.

Artikelniummer visar vilka mått som finns.
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Testad och godkänd »

X-Tray rostfritt,
för krävande miljöer

Svetsfästen är den mest hygieniska installationen
Vi har flera modeller av svetsfästen, kontakta oss för att hitta vad som passar bäst för just dig och din installation.

A
B

B
A
X10 Svetsfäste 60 Syrafast 316L
B = 60 mm
A = 20 mm
A = 50 mm
A = 100 mm

Art.nr 7300-148
Art.nr 7300-151
Art.nr 7300-154

Svetsas på undersidan, i centrum av
trådstegen (120-620).

Svetskonsol stark Hygien Syrafast 316L
A = 153 mm, B = 60 mm, Art.nr 7300-163
A = 253 mm, B = 80 mm, Art.nr 7300-164
A = 353 mm, B = 80 mm, Art.nr 7300-165
A = 453 mm, B = 100 mm, Art.nr 7300-166
Skruvas fast, för tyngre laster.
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X-Tray fokuserar på livsmedel
Axelent erbjuder projektsupport, anpassade produkter och
lösningar med specialkunskap för livsmedelsindustri.

• Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att 		
rengöra och en kostnadseffektiv installation.
• Trådstegar i rostfritt (304L) och syrafast (316L) finns
alltid på lager.
• Speciellt framtagna fästen svetsas på plats när detta krävs.

Olika miljöer inom livsmedelsindustrin kräver olika produkter
vid installation. Dessa delas upp i hygienzoner. I Axelents
sortiment finns allt du kan tänkas behöva för alla hygienzoner!
Vad betyder de olika zonerna?
■ Grön – Luftiga installationer med trådstegar i tillräckligt bra 		
material hellre än stängda kabelkanaler.
■ Gul – Rostfritt 304L eller syrafast 316L bör användas för att klara
återkommande (daglig) rengöring.
Stegarna vinklas med fördel 45 grader för att underlätta 		
avrinning vid tvätt med vatten.
Marknadens längsta konsolavstånd förenklar uppfästningen
och onödiga fästen som kan samla smuts minimeras.
■ Röd – Som gul fast med följande tillägg:
Syrafast 316L är att föredra pga större resistens mot
rengöringsmedel och kemikalier som används vid daglig
rengöring av lokal och maskiner.
Välj svetsfästen före skruv och mutter, det ger färre ytor som kan
samla bakterier.
Få produkter bör användas för att uppnå önskad installation. Om
Z-stegen används kan buntband undvikas eftersom stegen låser in
kablarna naturligt.
Ju bättre anpassat material hygienzonen har – desto
snabbare och enklare rengöring – vilket i sin tur sparar tid
och pengar samt ger längre produktionstid.

Axelent är en av 1 300 medlemmar i EHEDG (European
Hygienic Engineering and Design Group). EHEDG (grundat
1989) är en europeisk icke-statlig organisation som syftar till
att främja hygienisk design och livsmedelsteknik, så säkra
produkter tas fram till konsumenten.
Detta sker med hjälp av standards, rekommendationer
och certifieringar skrivna och framtagna av medlemmar från
olika områden: utrustningstillverkare, livsmedelsindustrier,
forskningsinstitut och myndigheter för folkhälsa.
Med vårt medlemskap vill vi visa att vi bryr oss, både
om dig och produkterna som tas fram inom bland annat
livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Med säkra och
välanpassade produkter till specifik miljö blir det lättare för dig
som kund att välja rätt och fokusera på det som produceras!

Frågor?
Kontakta oss eller besök axelent.se/x-tray

AXELENT AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN
0370-37 37 30 · TEAMX-TRAY@AXELENT.SE · WWW.AXELENT.SE/X-TRAY
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