
PEVNÝ, BEZPEČNÝ A STABILNÝ NÁKLAD 
  NA VYSOKOZDVIŽNOM VOZÍKU 

Návleky GenieGrips®  – Ochrana proti strate    
   a poškodeniu tovaru v dôsledku preváženia   
   alebo zošmyknutia z vidlíc vysokozdvižného    

PROBLÉM: 

Výrobky sa počas prepravy na vysokozdvižnom 
vozíku posúvajú a zošmykujú... 
Počas prepravy, nakladania alebo skladovania výrobkov ako sú kovové tyče, 
plastové nádoby, mrazené a chladené palety, hotové výrobky či jedlo a  
nápoje, môže prísť k posuvu, zošmyknutiu alebo vychýleniu nákladu z 
rovnováhy. Pri premiestňovaní chemikálií alebo iných nebezpečných 
materiálov to môže byť mimoriadne nebezpečné. 
Hotové výrobky a ich balenie sa môže poškriabať alebo poškodiť o kovové 
vidlice, čo môže mať za následok zdĺhavú opravu a stratu výrobku. 
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„Návleky GenieGrips takmer úplne 
eliminovali straty a poškodenia našich 
výrobkov spôsobené skĺznutím alebo pádom 
z vidlíc vysokozdvižného vozíka počas 
prepravy“ 

Chris Dellios – Vedúci závodu GB 

• Všeobecné
skladovanie

• Mrazené a chladené
• Kovy a plasty

PRIEMYSELNÉ 
VYUŽITIE: 

• Hotové výrobky
• Chemikálie a mazivá
• Jedlá a nápoje

vozíka 



RIEŠENIE: 

Návleky GenieGrips® sú inteligentnejší a 
bezpečnejší spôsob, ako prepravovať tovar 
na vysokozdvižnom vozíku. 
Pôsobia ako ochranný návlek, ktorý pokrýva vrch a boky vidlice 
vysokozdvižného vozíka. Návleky GenieGrips® zabraňujú 
preváženiu, zošmyknutiu a pádu nákladu počas prepravy. Vďaka 
jednoduchému nasadeniu a odstráneniu ide o efektívny a lacný 
spôsob, ako minimalizovať poškodenie výrobkov. 

Návleky GenieGrips® sú vyrobené z jasne žltej  gumenej zmesi s 
patentovaným protišmykovým dezénom, ktorý jej zaručuje 
výnimočnú priľnavosť a stabilitu. Tento materiál je odolný voči 
oleju, nezanecháva stopy a odoláva teplotám od -40ºC

 do 110ºC, 
vďaka čomu bude váš tovar pri prevoze v bezpečí a minimalizuje 
sa riziko zranenia alebo poškodenia. 

Návleky GenieGrips® sú navrhnuté pre všetky priemyselné 
odvetvia a aktivity zahrňujúce manipuláciu s materiálmi. 
Poskytujú bezkonkurenčný výkon a majú výnimočnú životnosť. 
Naše návleky na vidlice sú dostupné v rôznych veľkostiach a sú 
vhodné pre všetky druhy a rozmery vidlíc. 

HLAVNÉ VÝHODY: 

• Protišmykový povrch

• Ochrana tovaru pred poškodením

• Ochrana povrchu vidlice

• Gumená zmes, ktorá nezanecháva stopy

• Gumenú zmes je možné používať v prostrediach

s teplotou od -40ºC do 110ºC
 

• Zmes je odolná voči olejom

• Zaisťovací mechanizmus s nasúvacou
špičkou a hákom na pätku

• Jednoduché nasadzovanie a skladanie

• Jednoduché skladovanie vďaka skladaciemu pántu

• Jasná žltá guma pre maximálnu
bezpečnosť

1. Nasúvacia špička

2. Zaisťovací hák na pätku

3. Pevný skladací pánt

   Jednoduché skladovanie 

Jednoduchá montáž za niekoľko sekúnd! 
Návod na polohovanie a nastavenie veľkosti nájdete na systechgroup.eu 

SysTech Group s.r.o. 
Palackého 85/5 

911 01 Trenčín 

Telefón: +421 948 091 070 
Email:    predaj@systechgroup.eu 
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