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Kurblis forgókaros zászlórúd                                                                                                     Kurblis forgókaros zászlórúd alumínium fejjel   

Ez az ideális reklámhordozó - zászlórúd a zászlót mindig teljes 
felületén mutatja meg. A belső zsinórvezetésnek köszönhető-
en a zászlórúd vandalizmus- és lopásvédett. A zászlót a rúd fá-
radságos  lebillentése nélkül lehet felhúzni és cserélni.

Az 5-től 12 m-es zászlórudak felszerelt zsinórtekercselővel ren-
delkeznek, amely kivehető kézi kurblival irányítható. A forgófej 
360 fokban képes forogni, és így mindig  az optimális szélirányban 
áll. A speciális zsinór nagy teherbírásra van kifejlesztve, terhelhe-
tősége 600 kg. A rugós pörgő a zsinór feszítésére és a túlfeszítés 

megakadályozására szolgál. A zászló szilikon kéderrel (tartozék-
ként hozzáadva) csúsztatható a tartóprofilba és záródugóval biz-
tosítható. A zászló gond nélküli húzásáról az ellensúly és az ol-
dalsó zászlórögzítő gyűrűk gondoskodnak. A kétrészes zászló-
rudak  talajrögzítése földhüvelyel és központosító gyűrűvel tör-
ténik. Szükség esetén a kurblis forgókaros zászlórúd alumínium 
fejjel is kapható.    

 
 

Zászlórúd Részek   Átmérő                                  Súly  Csomagolás hossza

5 m 2 100/80 mm 16,0 kg 3,0 m
6 m 2 100/80 mm 17,2 kg 3,5 m
7 m 2 100/80 mm 18,9 kg 4,0 m
8 m 2 100/80 mm 21,5 kg 4,5 m
9 m 2 101/80 mm 24,0 kg 6,0 m
10 m 2 101/80 mm 26,2 kg 6,0 m
11 m 2 101/80 mm 27,9 kg 6,0 m
12 m 2 101/80 mm 30,0 kg 6,5 m

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

Karbantartás: 
A műanyag gyűrűket időnként és nagyobb szelek után tanácsos ellenőrizni, a hiányzó gyűrűket és az elszakadt hurkokat a zászlón azonnal cseréljük le. A zászlótartóprofilt az U-
profilba mindig teljesen húzzuk be, a feszítés kilazulása esetén a zsinórt a kurbli segítségével húzzuk újra feszesre. Az elhasználódott részeket időben cseréljük ki.  

Megjegyzés: 
Vihar (szélerősség - Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell ereszteni. Kurblival történő zászlófelhúzás és leeresztés esetén a zsinórnak mindig feszítés alatt kell len-
nie. Az ellensúly legyen mindig felszerelve, zászlóval és zászló nélkül is. A zászlón 60 cm-enként huroknak kell elhelyezkednie a nagyon erős vitorlázó hatás és a zászló árbockarra 
való felcsavarodásának elkerülése érdekében. Két forgóárbocos zászlórúd közötti távolság legyen legkevesebb a zászló szélességének kétszerese plusz 40 cm!  

Műszaki adatok: Kurblis forgókaros zászlórúd


