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Az ön szervezete rendelkezik 
megfelelő védelemmel a 
személyi és anyagi kár ellen?

Tudta-e, hogy?

-a a munkahelyi baleseteknek a megfelelő 
ütközésvédelem hiányának tulajdonítható.

-a az éves karbantartási költségeknek a
gépek javításából és cseréjéből fakad. Ezek a
javítások a véletlen ütközésekből származnak.

-os megtakarítás érhető el, ha fémek helyett
rugalmas műanyag ütközésvédelmet
telepítünk.

KÉRJEN 
AJÁNLATOT!

eld@eld.hu 
Tel: 

+36-34-590-027

FEKTESSEN BE A 
BIZTONSÁGBA
Az MPM ipari ütközésvédelmi termékeket tervez és 
gyárt, hogy biztonságos környezetet teremtsen a 
munkahelyen, mozgó járművek, termékek és emberek 
jelenlétében. 

Az MPM ütközésvédelmi termékei lehetővé teszik a 
balesetek és károk elkerülését, védve a területen 
tartózkodókat. Az MPM ütközésvédelmi termékei 
lehetővé teszik az ön cége számára, hogy pénzt és időt 
takarítson meg a karbantartási költségek terén, miáltal 
maximális megtérülés érhető el ezen termékek 
telepítésével. 

A biztonságos munkaterület javítja a munka 
minőségét, ami jótékony hatással van a vállalat 
mutatóira és javítja annak megítélését. 
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IPARI MŰANYAG 
VÉDELMEK
A tervezőasztaltól a gyártásig.
Egy termék, amiben minden szakmai tudásunk egyesül.

Az MPM megoldást biztosít minden olyan szervezetnek, 
amely innovatív és magas minőségű megoldást keres a 
biztonság területén.

Termékeinket egyedileg, saját laboratóriumunkban fejlesztik 
szakértőink és technikusaink.

Az olasz találékonyság és innovatív megközelítés rugalmas 
megoldást kínál a biztonságtechnika folyamatosan változó 
piacára. 

KOMPAKT DESIGN 

Csökkentett 
környezetterhelés

PRAKTIKUS ÉS JÓL KOMBINÁLHATÓ 
DESIGN
A tartós csatlakozó oszlopegységek 
nagy oldalsó ütközési felülettel 
minimalizálják a targoncavilla és a 
raklap behatolását. 

ÜTKÖZÉSI ELLENÁLLÁS
A TUV SUD minősítéssel rendelkező termékeink 
hosszú időn keresztül megbízható védelmet 
nyújtanak. 

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS 
és szerelés

IPARI  
MŰANYAGOK

RUGALMASSÁG ÉS FORMATARTÓSÁG
Magas kinetikus energiaelnyelő 
képesség. Csökkenti az járművezetőre 
ható ütközési energiát, a járművekben 
keletkező károkat és a padozati 
sérüléseket. 

GYÁRTÁS

AZ MPM IPARI MŰANYAGOK ELŐNYEI

SZÁMOKBAN
25,000
m2 gyártási 
terület

5 Millió
kg extrudált profil 
évente

H24
műszakos 
folyamatos 
gyártás

i 

Több mint 40 éves 
műanyaggyártási 
tapasztalatával a biztonság
ütközésvédelem területén. 
Személyre szabott 
megoldásaikkal az MPM  
optimális partner, 
legmagasabb szintű 
biztonságtechnikai 
elvárásoknak is megfelel. 

IDŐTÁLLÓ 

NEM ÉGHETŐ

PENÉSZESEDÉSNEK 
ELLENÁLLÓ 

MEGFELEL A 
2015/863 (ROSH) 
ELŐÍRÁSOKNAK

ANYAGÁBAN 
SZINEZETT. ÁTFESTENI 
NEM SZÜKSÉGES

VEGYSZEREKNEK 
ELLENÁLLÓ

HŐMÉRSÉKLETI 
TOLERANCIA: 
- 30° + 60°

JÓL LÁTHATÓ 

KARCOLÁSNAK 
ELLENÁLLÓ ANYAG

NEM MÉRGEZŐ

100%-BAN 
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

KÖNNYEN MOSHATÓ 

VÍZ BESZIVÁRGÁS 
ELLENI VÉDELEM

PÁRÁS ÉS SÓS 
KÖRNYEZETEKNEK 
ELLENÁLLÓ

ÉLELMISZERIPARI
ALKALMAZHATÓSÁG 

*Kérem ellenőrizze az egyes
termékek technikai adatlapját.
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ELŐTTE

UTÁNA

MIÉRT AZ IPARI MŰANYAG 
A MEGOLDÁS?

IPARI 
MŰANYAG 
VSVS FÉM
MŰANYAG
Az MPM termékek tartósan erősek 
és rugalmasak.

FÉM
A fém védelmek merevek és 
továbbítják az ütközési energiát a 
padozatra.

Az alakváltozás állandó és az 
ütközésvédelem cseréjét jelenti;

Magas ütközési energia éri a 
járművet és kezelőjét;

A padozat megsérül;

Rozsdásodik és újrafestést igényel.

UTÁNA

ELŐTTE

A termékek behatásnál elhajlanak, elnyelik az 
ütközésienergiát , majd visszanyerik eredeti formájukat;

A kinetikus energia nem hat a járműre és a vezetőre. 
Ezmegelőzi a sérüléseket és a károkat. Ezmegelőzi a 
sérüléseket és a károkat;

Padozat védelme;

Időtálló magas láthatóság, átfestés nem szükséges.

Videó megtekintése

GARANTÁLT 
MINŐSÉG

TÖBB MINT 200 
TESZT HAVONTA

A termékeinket nemzetközileg elismert 
szervezetek minősítették.
Mi hiszünk a tapasztalati értékekben. Szakértőkkel 
és technikusokkal dolgozunk együtt, hogy 
kidolgozzuk az iparági követelményeket.

Biztonságos termékeket és megoldásokat garantálunk 
ügyfeleinknek világszerte. Termékeinket alapos 
tesztelésnek vetjük alá, hogy megbízható adatokat 
nyerjünk.

Tesztjeinket napi rendszerességgel végezzük az erre 
kialakított teszt- és ellenőrző területünkön.

6
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9,365 JOULES

MEGOLDÁSOK 
IPARI KAPUKHOZ
ÜTKÖZÉSVÉDŐ OSZLOPOK

ALKALMAZÁS
Ipari kapuk közelében, ajtók fölött, hűtőkamra 
ajtóknál, áruátvételi területeken, tűzgátló 
kapuknál, vakfoltoknál és egyéb védett 
területeknél
BIZTONSÁG
• Ép és működőképes kapuk
• Sérülésmentes ajtókeretek
• Balesetek és ütközések

csökkentése a kritikus
pontokon

MEGTAKARÍTÁS
• Nulla karbantartási költség
• Nem szükséges a sérült ajtók

és az infrastruktúra javítása

GRD 200
KATEGÓRIA: ÜTKÖZÉSVÉDŐ OSZLOPOK

Masszív ütközésvédő 
oszlop nagy 
behatások esetére

Az oszlop belsejében 
kialakított szerkezet 
eloszlatja a behatási 
energiát

Nehéz ütközés 
elnyelő talplemez. 
Könnyű telepítés

Innovatív design 
nyolcszögletes 
kialakításban

Belső fém mag

Karcolásnak ellenálló 
ipari műanyagból 
készült tartós külső 
védőburkolat

EGYEDI 
BELSŐ 
TERVEZÉS

A belső ütközéscsillapító 
rendszer légmentesen 
záródó kamrákkal 
ellenáll a nagy erejű 
behatásoknak

Videó megtekintése
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1,280 JOULES

MEGOLDÁSOK 
RAKTÁRI 
ÁLLVÁNYOSZLOPOK 
VÉDELMÉRE

RPM

ÁLLVÁNYOSZLOP VÉDELEM
ALKALMAZÁS
Különböző méretű és formájú oszlopokra

BIZTONSÁG

• Megőrzi az oszlop szerkezetét és
funkcióját még többszöri ütközés után is.

• Megelőzi az állványok és az azon tárolt
termékek összedőlését. Meggátolja, hogy
az anyagok más szerkezetekre vagy
emberekre essenek.

MEGTAKARÍTÁS

• Az oszlopok karbantartási költsége
jelentősen csökken

• A termeléskiesés és a javítás miatt
elzárt területek száma csökken

KATEGÓRIA: ÁLLVÁNYOSZLOP VÉDELEM

Megfelel az EN 15512 
tanúsítványnak

Csökkentett méret, 
hogy a közlekedő 
terület szabadon 
maradjon

Rápattintható 
rendszer a hozzávaló 
szerelő eszközökkel. 
Gyors és könnyű 
összeszerelés

Rápattintható 
rendszer a 
hozzávaló szerelő 
eszközökkel. 
Gyors és könnyű 
összeszerelés

Merev, 
karcolásnak 
ellenálló és 
könnyen 
tisztítható külső 
védőburkolat

Központi 
ütközéscsillapító lágy 
anyagba ágyazva, 
hogy elnyelje a szemből 
érkező behatást

Két oldalsó 
ütközéscsillapító lágy 
anyagba ágyazva, 
amely elnyeli a raklap 
állványra helyezésekor 
fellépő energiát

Videó megtekintése
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18,660 JOULES

LM

MEGOLDÁSOK         
SORVÉGI 
ÁLLVÁNYVÉDELEMHEZ 
KÖZLEKEDÉSI ÚTVONAL MENTI VÉDELEM

ALKALMAZÁS
Állványok végei előtt elhelyezve, 
hogy a legsérülékenyebb pontokat 
védje
BIZTONSÁG
• Az állványok nem sérülnek meg
• Meggátolja az állványok összedőlését

és szerkezeti károsodását
• Biztosítja a tárolt anyagok és az

alkalmazottak biztonságát
MEGTAKARÍTÁS
• Az állványok cseréjéből fakadó

költségek csökkenése

• A termeléskiesés és a javítás miatt
elzárt területek száma csökken

KATEGÓRIA: RACK PROTECTION

Megfelel az EN 15512 
tanúsítványnak

Kompakt design az 
akadálymentes 
folyosókért

Könnyű 
telepítés a 
padozatra

Gyors és 
könnyű 
összeszerelés 
összekötőrudak 
használatával.

Videó megtekintése



14

MEGOLDÁSOK 
GYALOGOSOK ÉS 
KEZELŐK VÉDELMÉRE
GYALOGOS BIZTONSÁGI KERÍTÉS

ALKALMAZÁS
Közlekedőfolyosók, átkelők, bejáratok és 
kijáratok kijelölésére a kezelők, látogatók 
és a gyalogosan közlekedők számára

BIZTONSÁG
• Garantálni azon kezelők és

gyalogosan közlekedők
biztonságát, akiknek át kell
haladnia a logisztikai területen,
összeszerelő területen vagy a
raktárban

• Kevesebb baleset és sérülés
MEGTAKARÍTÁS

• Elkerülhetők a bírságok baleset
esetén

• Elkerülhető a biztosítási
összegek növekedése

Kapus 
szerkezet nagy 
ütközőfelülettel

Ellenáll a nagy 
behatásoknak

LINK  
150/2
KATEGÓRIA: ÖSSZEKÖTŐELEM 150/2

40,858 JOULES

15

Videó megtekintése

Az egyetlen szabadalmazott 
rendszere, amely lehetővé teszi 
akorlátok magasságának 
állítását a vásárló igényeihez 
igazodva

Karcolásnak ellenálló 
és nem gyúlékony 
V-0 anyag



16

MAGAS 
RUGALMAS

MEGOLDÁSOK     
ÉPÜLETOSZLOP 
VÉDELEMRE
OSZLOPVÉDELEM

• Megóvja a teherhordó
oszlopokat, hogy meggátolja az
épület szerkezetének sérülését

• Meggátolja a járműkezelőt érő
fizikai sérülést ami az ütközésből
fakad.

• Látható jelzést biztosít a targonca
kezelőjének

MEGTAKARÍTÁS
• Nulla karbantartási költség

és sérülés a sarkokon,
kilógó részeken

• Meggátolja a járművekben
keletkező sérüléseket

HUG
TOWER
KATEGÓRIA: OSZLOPVÉDELEM

Elemes design, testre 
szabható szélesség és 
magasság

Gyors és könnyű 
összeszerelés 
összekötőrúd 
segítségével. Kis 
számú alkatrész

ALKALMAZÁS 
Épületoszlopokon akár 
csak 2 vagy 3 oldalon

BIZTONSÁG

17

Szabadon álló szerkezet, 
amelyet nem szükséges 
a falhoz vagy a 
padozathoz rögzíteni

Négyzetes vagy 
háromszög alakú 
szerkezetekhez két 
vagy három oldalról

Videó megtekintése
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GR 150

MEGOLDÁSOK 
FALAK 
VÉDELMÉRE
VÉDŐSÍNEK

ALKALMAZÁS
Szendvicspanelek, téglafalak, gipszkarton 
falak, telepített berendezések és szállítópályák 
menti kritikus pontok védelmére

BIZTONSÁG
• Targoncavilla elleni megoldás, amely

megvédi a szerkezetek és gépek alapját
• Korlátozza a forgalmat és meghatározza

az AGV és hagyományos jármű
útvonalakat

MEGTAKARÍTÁS
• Csökkenti a panelek, falak és

gépek cseréjéből eredő
költségeket

KATEGÓRIA: VÉDŐSÍNEK

11,650 JOULES

Ellenáll a nagy 
erejű ütközésnek

Csökkentett méret

19

Videó megtekintése

Nem hengeres 
felépítésű és 
targoncavilla 
behatolását gátló 
felület

Robosztus 
ragasztott 
alapcsavarral
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TELJESKÖRÚ 
SZOLGÁLTATÁS

Hiszünk abban, hogy az emberek és a 
kapcsolatok az igazi értékek egy 
szeretetben. Bizalom, tisztelet és 
közösségvállalás: ezek a mi értékeink.

Az MPM-et egy keményen dolgozó és 
tiszta jövőképpel rendelkező család 
alapította meg amely sikeresen felépített 
egy nemzetközileg elismert vállalatot.

Szakértőink felmérik a 
védendő területeket, hogy 
felmérjék a veszélyeket és 
alapos elemzést végezzenek 
és ennek megfelelően 
nyújtanak megoldásokat a 
különböző igényekre.

EGY CSAPAT 
MINDIG AZ ÖN 
OLDALÁN, EGY 
GARANTÁLTAN 
BIZTONSÁGOS 
TERMÉKKEL!
Egyedi megoldásokat kínálunk. Teljeskörű gyors és 
precíz szolgáltatást nyújtunk a tervezőasztaltól a 
telepítésig.

A célunk? Ügyfeleink teljes elégedettsége! Bízza 
projektjét az MPM csapatára!

* A katalógusban feltüntetett ellenállásértékek Joule-ban értendők 45 vagy 90 
fokos szögben történő ütközéshez. Vegye fel a kapcsolatot az ELD csapatával 
további részletekért.
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Az MPM műanyag védelem 
széleskörűen teljesíti a biztonsági 
előírásokat. 

SZÁLLÍTÁS ÉS LOGISZTIKA
KISKERESKEDELEM
AUTÓ- ÉS GÉPIPAR
REPÜLŐTEREK
ÉTEL, ITAL, VEGYIPAR ÉS 
TEXTILIPAR
GYÁRTÁS ÉS RAKTÁROZÁS

A VILÁG LEGJOBB MÁRKÁI IS AZ OLASZORSZÁGBAN GYÁRTOTT MINŐSÉGET VÁLASZTJÁK

VILÁGRASZÓLÓ 
VISZONTELADÓI 
HÁLÓZAT TÖBB MINT 
70 ORSZÁGBAN

Videó megtekintése

M.P.M. s.r.l.
Padua · Italy
T +39 049 9301773
info@mpmpvc.com
www.mpmprotections.com

KÉRJEN 
AJÁNLATOT!

eld@eld.hu 
Tel: 

+36-34-590-027

ELD Raktártechnika Kft.
2800 Tatabánya, Rákóczi 
Ferenc út 2
+36-34-590-027 · eld@eld.hu
www.eld.huReseller of M.P.M. s.r. l .




