
Mink Care-System® -harjaelementti

Suojaa tuotteiden herkkiä pintoja tuotanto- ja  

asennuslinjoilla – soveltuu isoille/pienille  

tai raskaille/keveille kappaleille

Think Mink!® 



Mink Care-System®  
-järjestelmän etuja 

 hellävarainen harjaspinta  
 roskat ja työstöjätteet putoavat harjasten väliin
 tuotteiden helppo liikuteltavuus
 vähentää melua
 elementtien yksilöllinen sijoittelu helppoa
 elementtien kuormakestävyyttä voidaan säätää
 elementin muokkaaminen mahdollista
 yksittäisen elementein vaihtaminen helppoa
 edullinen vakiotuote nopeilla toimitusajoilla
 saatavana myös staattista sähköä poistavana ESD-versiona

Mink Care-System® 
- suojaava harjaelementti herkille komponenteille

Tuotantolinjoilla tai asennuspisteissä on usein tarpeen suojata 
herkkiä pintoja naarmuuntumiselta, kuten maali- tai muovipin-
toja. Akryylilevyjen, viilutettujen puupintojen tai herkkien me-
tallointien naarmuuntuminen voidaan välttää käyttämällä Mink 
Care-System® -paneeleita. Ne antavat paljon paremman suojan 
kuin erilaiset matot, huovat tai kumituet. Ne ovat myös huomat-
tavasti edullisempia kuin rullaradat, pallo- tai paineilmapöydät.

Standardikokoisia Mink Care-System® -harjaelementtejä on 
helppo liittää toisiinsa ja tarvittaessa niitä voi muotoilla. Ele-
mentin rungot on valmistettu kestävästä polypropeenimuovista. 
Polyamidimuoviset harjakset ovat erittäin pienikitkaisia, eivätkä 
ne aiheuta hankausjälkiä tuotteisiin. Harjasten paksuutta ja pi-
tuutta säätämällä voidaan vaikuttaa elementin kuormankestoon 
alueella 0-700 kg/m2.

Harjaelementin asentaminen  
on helppoa

Harjaelementit kokoonpanopisteissä



Elementin ulkomitat:  499 mm x 99 mm
Elementin materiaali: harmaa polypropeeni
ESD-version materiaali: musta polypropeeni (EL = sähköä johtava)
Harjaksen materiaali: pehmeä polyamidi, musta (PA6)
Harjasten sijoittelu:  20 mm rasteri
Elementein kiinnitys: kuudella uppokantaruuvilla
Pakkauksessa 20 kpl: 1 m2

Mink Care-System® - harva (OPEN)

Harva harjastus (musta harjas) /  
OPEN (black bristles)

(uppokantaruuvit)

Ulkonevat osat uppoavat joustavaan harjakenttään Optimaalinen tuki vaikka saranoiden kiinnittämiseen

 KOODI  PA6 HARJAKSEN PA6 HARJAKSEN KUORMANKESTO
 HALKAISIJA mm PITUUS mm (FH) kg / m2 
MCS-K1 0,20 15 < 35 kg
MCS-K2 0,40 15 < 100 kg
MCS-K3 0,30 20 < 35 kg
MCS-K4 0,50 20 < 80 kg
MCS-K5 0,40 35 < 25 kg
MCS-K6 0,70 35 < 70 kg
MCS-K7 0,15 8 < 40 kg
MCS-K8 0,30 8 < 200 kg
MCS-K9 0,20 8 < 100 kg
MCS-EL-K1 (ESD) 0,20 15 < 25 kg
MCS-EL-K2 (ESD) 0,40 15 < 75 kg 
MCS-EL-K3 (ESD) 0,20 8 < 40 kg
MCS-EL-K4 (ESD) 0,40 8 < 150 kg

Mitat

Tekniset tiedot



Mink Care-System® - DENSE 
- Suojaava harjaelementti  
raskaille kuormille tai pienille kappaleille

Mink Care-System®:in DENSE-harjaelementit sopivat raskaiden 
tai pienikokoisten kappaleiden käsittelyyn linjalla. DENSE-har-
jaelementin tuntee sinisestä rungosta ja turkoosin värisistä 
harjaksista. Harjakset on aseteltu tiheämmällä rasterilla, jonka 
ansiosta elementit tarjoavat paremman tuen raskaille kuormille 
tai pienemmille kappaleille. Elementtien runkomateriaalit ovat 

Elementit voidaan asentaa juuri sinne missä tukea tarvitaan Tiheä harjastus helpottaa pienten kappaleiden käsittelyä

Joustavaa liikuttelua kalusteteollisuuteen Tiheä harjastus takaa tuotteiden tarkan ja helpon liikuttelun

samat kuin OPEN-versiossa. Harjakset ovat erittäin kestävää 
polyamidi-materiaalia. Elementeissä on valmiina kuusi kiinni-
tysreikää, joten asennus tai vaihtaminen on erittäin helppoa. 
Kiinnityksessä käytetään uppokantaruuveja, jotta ne eivät 
naarmuttaisi tuotteita. 



(uppokantaruuvit)

Elementin ulkomitat:  497 mm x 97 mm
Elementin materiaali: sininen polypropeeni
ESD-version runko: musta polypropeeni (EL = sähköä johtava)
Harjaksen materiaali: pehmeä polyamidi, turkoosi (PA6)
ESD-version harjas: pehmeä polyamidi, musta (PA6)
Harjasten sijoittelu:  13,8 mm rasteri
Elementein kiinnitys: kuudella uppokantaruuvilla
Pakkauksessa 20 kpl: 1 m2

Mink Care-System® - tiheä (DENSE)

Tiheä harjastus (turkoosi harjas) /  
DENSE (turquoise bristles)

Mitat

Tekniset tiedot

 KOODI  PA6 HARJAKSEN PA6 HARJAKSEN KUORMANKESTO
 HALKAISIJA mm PITUUS mm (FH) kg / m2 
MCS-K101 0,20 8 < 200 kg
MCS-K102 0,20 15 < 65 kg
MCS-K103 0,20 20 < 35 kg
MCS-K104 0,20 30 < 10 kg
MCS-K108 0,30 8 < 400 kg
MCS-K109 0,30 15 < 120 kg
MCS-K110 0,30 20 < 65 kg
MCS-K111 0,30 35 < 20 kg
MCS-K114 0,40 8 < 500 kg
MCS-K115 0,40 15 < 200 kg
MCS-K116 0,40 20 < 100 kg
MCS-K117 0,40 35 < 35 kg
MCS-K120 0,50 8 < 700 kg
MCS-K121 0,50 15 < 225 kg
MCS-K122 0,50 20 < 150 kg
MCS-K123 0,50 0 < 50 kg
MCS-EL-K101 (ESD) 0,20 8 < 100 kg
MCS-EL-K102 (ESD) 0,20 15 < 40 kg
MCS-EL-K114 (ESD) 0,40 8 < 250 kg

Tiheä harjastus tarjoaa suuremman kuormankeston Parempi stabiilisuus eri muotoisille kappaleille



Think Mink!® 

Torpankatu 28, PL 230, 05801 Hyvinkää  
p. 019 87 111, info@perel.fi, www.perel.fi

Maahantuoja:


