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Deluxe zászlórúd zárszerkezet Deluxe zárszerkezetes zászlórúd  

Ez a továbbfejlesztett reklámhordozó-rúd a zárszerkezettel ellátott 
zászlórúd jól bevált tulajdonságait kombinálja a zárszerkezettel 
ellátott, felhajtókaros Deluxe zászlórúd előnyeivel. A belsőköteles 
kivitel a rudat kiválóan alkalmassá teszi a nagy gyalogosforgalom-
mal rendelkező helyeken, például sétálóutcákban, középületekben 
vagy bevásárló-utcákban történő elhelyezésre. 

A zárszerkezettel ellátott Deluxe zászlórúd 5 és 12 m közötti ma-
gasságméretekben kapható, talajhüvellyel és centrírozó gyűrűvel 
szállítjuk, és beépített alumínium ajtóval van ellátva. A zászlórudat 
zárszerkezet teszi lopás- és vandalizmus-biztossá. A zárszerkezet ki-

nyitása után a zászlót kézzel, a belső kötéllel lehet felhúzni. A zászló 
fel- és lehúzása, ill. cseréje a rúd vesződséges lefektetése nélkül tör-
ténik, a nagy nyílás lehetővé teszi a kötél problémamentes elren-
dezését. A húzókötél az alumínium forgófejen lévő kötélcsigán ke-
resztül vezetődik ki a cső belsejéből, egy beépített forgó-összekötő 
pedig megakadályozza a húzókötél túlhúzását. Ez utóbbi nagy ter-
helésnek van kitéve; szakítószilárdsága 600 kg. A zászló a húzókötél 
végénél található horganyzott gyűrűre van ráakasztva, és a rúddal 
szállított műanyag csatlakozóvéggel oldalt a rúdhoz rögzítve. A 
zászló gyors és akadálytalan lehúzását egy ellensúly biztosítja. 

A rudak alumíniumból vannak, színtelen eloxált és fehér porbevonattal (RAL 9010) ellátott kivitelben kaphatók. További színek kérésre kaphatók.

Karbantartás:
A műanyag csatlakozóvégeket rendszeres időközönként, illetve szeles időben ellenőrizni kell, és a hiányzó csatlakozóvégeket vagy gyűrűket azonnal pótolni kell. Fontos a kopott 
részek mielőbbi cseréje.

Fontos: 
Az ellensúlyt mindig fel kell helyezni, akár van zászló a rúdon, akár nincs. A zászló 60 centinként van hozzáerősítve a csatlakozóvéghez erősített gyűrűkkel. Az ellensúlyt mindig egy 
gyűrű és a legalsó csatlakozóvéghez kell erősíteni! Viharos (a Beaufort szerinti skálán 8-as erősségű) szél esetén a zászlót biztonsági okokból le kell vonni.

Rúd Részek Átmérő Súly Csomagolási hossz

5 m 1 részes  80 mm 10 kg 5,5 m

6 m 1 részes  80 mm 12 kg 6,5 m
7 m 1 részes 80 mm 13,6 kg 7,5 m
8 m 2 részes 100/80 mm 19,5 kg 4,5 m
9 m 2 részes 101/80 mm 22,0 kg 6 m
10 m 2 részes 101/80 mm 24,2 kg 6 m
11 m 2 részes 101/80 mm 25,9 kg 6 m
12 m 2 részes 101/80 mm 28,0 kg 6,5 m

Műszaki adatok: Zárszerkezettel ellátott zászlórúd


