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Standard forgókaros zászlórúd  Standard forgókaros zászlórúd alumínium forgófejjel    

Lopásnehezített zászlórúd, ideális a reklámzászlók bemuta-
tására. Ezt az árban előnyös zászlórudat a huzamosabb időre 
kifüggesztett zászlóknak alakítottuk ki  és forgókarral láttuk el, 
amely a zászlót szélcsendben is optimálisan prezentálja. Legal-
kalmasabb az ipari területekre, bevásárlóközpontokhoz, étter-
mekhez stb. Ez a zászlórúd problémamentesen felállítható az 
alkalmazási  helyeken. 

A bevált Standard forgókaros, egyszerű karbantartású zászló-
rudat  5 m-től 12 m-es hosszúságban, 1 és 2-részes változatban 
gyártjuk. A (nem húzható) forgókarnak köszönhetően a zászlót 
szélcsendben is teljes felületén tárja elénk. A zászlót oldalt mű-

anyag rögzítőgyűrűk erősítik a rúdhoz, ezért semmilyen  zajt 
nem okoz. A bedugható, alulról nem manipulálható árbockar a 
legnagyobb biztonságot nyújtja a zászlólopás és vandalizmus 
ellen. Az árbockar a forgófejen keresztül 360°-ban szabadon 
forog. A zászló egyszerűbb lecserélése érdekében billenthe-
tő acéltalpat ajánlunk, de a kisebb zászlórudakat rögzítőcsővel 
vagy földhüvellyel is  problémamentesen lehet a földbe rögzí-
teni. Alapfelszereltségben a zászlórúd műanyag fejjel van ellát-
va, de megrendelhető alumínium fejjel is. 

 
 

A zászlórudak alumínium alapanyagúak, színtelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porszórt (RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

Karbantartás: 
Ez a zászlórúd nem igényel különösebb karbantartást. A műanyag rögzítőgyűrűket minden zászlócserénél ellenőrizzük, és szükség esetén cseréljük  ki.

Megjegyzés:
Két forgóárbócos zászlórúd közötti távolság legyen legkevesebb a zászló szélességének kétszerese plusz 40cm! A billenthető acéltalp behelyezésénél kérjük, vegye figyelembe  a 
használati és a szerelési útmutatót. Vihar (szélerősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell ereszteni.

Zászlórúd   Részek                      Átmérő Súly Csomagolás hossza

5 m 1-részes 60 vagy 80 mm 6,5 esetl. 11 kg 5 - 5,5 m
 2-részes 60/60 mm vagy 80/60 mm 7,0 esetl. 9,5 kg 3 - 3,5 m
6 m 1-részes 60 vagy 80 mm 7,5 esetl. 13 kg 6 - 6,5 m
 2-részes 60/60 mm vagy 80/60 mm 8 esetl. 11 kg 3 - 3,5 m
7 m 1-részes  80 mm 14,6 kg 7 - 7,5 m
 2-részes 80/60 mm 12,5 kg 4 - 4,5 m
8 m 2-részes 80/60 mm vagy 100/80 mm 13,8 esetl. 20,5 kg 4 - 4,5 m
9 m 2-részes 101/80 mm 23,0 kg 6 m
10 m 2-részes 101/80 mm 25,2 kg 6 m
11 m 2-részes 101/80 mm 26,9 kg 6 m
12 m 2-részes 101/80 mm 29,6 kg 6,5 m

Műszaki adatok: Standard forgókaros zászlórúd 


