
Czy chcesz kontrolować dynamiczne i statyczne przenoszenie obciążeń na swojej posadzce? 

Czy potrzebujesz dobrego i trwałego rozwiązania dylatacyjnego? 

Czy oczekujesz wysokiej wydajności w pracy wózków 
widłowych? 

Być może niższe obciążenia na twojej posadzce nie wymagają 
ogromnej wydajności jaką oferuje Cosinus Slide®? 

Chcesz doświadczyć posadzki bezdylatacyjnej? 

Martwisz się o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo twoich 
operatorów wózków widłowych*? 

Potrzebujesz ekonomicznego rozwiązania? 

Sięgnij po e-slide 

To zupełnie nowa dylatacja konstrukcyjna od HCJ, która 

uzupełniła gamę dylatacji sinusoidalnych slide.  

Specjalnie zminimalizowana konstrukcja e-slide na bazie profilu Omega 
pozwoliła na osiągnięcie dobrego stosunku ceny do wykonania.  

Przy wadze mniejszej niż 25kg/szt., profil może być przenoszony na budowie 
tylko przez jedną osobę.  

Niska waga i zużycie stali wpływają na zredukowanie CO2 i pozwala 
zoptymalizować transport.  

Opatentowany efekt „prześlizgu – SLIDE” zapewnia najlepszy możliwy sposób 
poruszania się wózków widłowych, wolny od wibracji i wstrząsów, jak 
również zapewnia ich wysoką wydajność. 

Niskie potrzeby w zakresie konserwacji wózków widłowych i posadzek 
pozwalają zaoszczędzić czas, pieniądze i środki. 
 

Znajdź lokalnego sprzedawcę na htttps://Www.hcjoints.be/en/sales_partners 

lub wyślij  zapytanie na adres info@hcjoints.be 

 

* Złącza „ślizgowe – SLIDE”  są zgodne z Dyrektywą UE 2002/44 / WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia  pracowników na ryzyko wynikające z czynników fizycznych (wibracje). 
Certyfikaty dostępne na życzenie. 
 

UWAGA: Zdolność przenoszenia obciążeń dylatacji e-slide jest zmniejszona w porównaniu do Cosinus Slide®, ale nadal jest znacznie 
większa niż w przypadku dylatacji z nieciągłym systemem przenoszącym obciążenia lub dyblami. W sprawie obliczeń, zatwierdzenia i 
optymalnego wykorzystania dylatacji dla twojego indywidualnego projektu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub o 
wysłanie  zapytanie na adres info@hcjoints.be. 
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