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Ez a továbbfejlesztett reklámhordozó – zászlórúd a bevált forgó-
karos zárszerkezetes rendszeren alapul, és ugyanúgy teljes felü-
letén tárja elénk a zászlóképet. A belsőzsinóros technológiának 
köszönhetően a zászlórúd bizosítva van vandalizmus és lopás el-
len. A zászlót a rúd fáradságos  lebillentése nélkül lehet felhúz-
ni és cserélni.

A Deluxe zárszerkezetes zászlórúd forgókarral egyesíti a már be-
vált terméket az ügyes továbbfejlesztéssel. A zászló manipulá-
lása kézzel történik a robusztus, zárható, vandalizmus ellen biz-
tos alumínium házon keresztül. A nagyon nagy teherbírásra kifej-

lesztett speciális zsinór (terhelhetőség 600 kg) könnyen elhelyez-
hető a zászlórúd belsejében lévő nyílásban. Az árbockar profilt 
speciálisan a nagyobb méretű zászlókhoz - 150 cm-ig mére-
teztük, és kizárólag alumínium fejjel szállítjuk.  360 fokban ké-
pes forogni, és így mindig  az optimális szélirányban áll. A rugóval 
ellátott pörgő a zsinór hibátlan feszítésére szolgál. A zászló  szil-
ikon kéderrel csúsztatható a tartóprofilba, és záródugóval bizto-
sítható. A zászló gondnélküli húzásáról az oldalsó zászlórögzítő 
gyűrűk és az ellensúly gondoskodnak. A kétrészes zászlórudak 
5 m-től 12 m-es hosszúságban kaphatók, földhüvellyel és köz-
pontosító gyűrűvel szállítandók. 

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 vagy elszakadt hurkokat a zászlón azonnal pótolni kell. Nagyon fontos, hogy az 
elhasználódott alkatrészeket időben kicseréljük.

Bemerkungen: 
Vihar (szélerősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell ereszteni. 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!  

Zászlórúd Részek Átmérő  Súly Csomagolás hossza

5 m 1-részes  80 mm 12,0 kg 5,5 m
 

6 m 1-részes   80 mm 14,0 kg 6,5 m
7 m 1-részes   80 mm 16,0 kg 7,5 m
8 m 2-részes 100/80 mm 25,5 kg 4,5 m
9 m 2-részes 101/80 mm 24,0 kg 6,0 m
10 m 2-részes 101/80 mm 26,2 kg 6,0 m
11 m 2-részes 101/80 mm 27,9 kg 6,0 m
12 m 2-részes 101/80 mm 30,0 kg 6,5 m
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