
Caterpillar 313F | 316F | 318F | 320F
 

Strigin SA-18-15-01
vindruta

Testad
& certifierad

enligt EN1063/
EN13123



Ram
• S 355 konstruktionsstål.
• 5, 8 & 12 mm godstjocklek.

Ytbehandling ram
Pulverlackering, enligt önskemål.

Glas
22 mm laminerat glas. Skottsäkert BR4NS,
explosionssäker EXR3

Skruvförband
M8

Tätning
U-profil med sidot tning utvändigt,
vibrationsdämpande gummilist invändigt.

Storlek
Anpassas

Certifieringar
• Skottsäker nivå BR4NS enligt standard EN-1063.
• Explosionss ker nivå EXR 3 enligt standard.
• EN 13124-2:2004, EN 13123-2:2004.

Tillval
Utvändigt stenskottsskydd. Fråga din
maskinleverantör om bästa lösning.

Vikt
Cirka 150 kg.

Art nr
SA-18-15-01

Personsäkerhet
Strigin tillverkar kompletta fönsterlösningar för
maximal personsäkerhet. Alla konstruktioner
testas och certifieras av ackrediterade organ för 
att säkerställa rätt skydd.

Kontakta din maskinleverantör för prisuppgift.

Optik och design
• Maximal sikt från förarplatsen, utan störningar
 och brytningsfel.
• Vi tar stor hänsyn till design, passform
 och ergonomi.
• Unik design för varje hyttmodell och 
 generation.
• Utveckling, CAD, prototyparbete och 
 tillverkning i egen regi.

Montering
• Enkelt montage.
• Anpassning till hyttmodellen.
• Kort monteringstid.
• Kan utföras i fält.
• Anpassad för passform med originaldetaljer,
 t ex ”solkeps” och liknande.
• Komplett montageanvisning medföljer
 leveranserna.

Teknisk specifikation

strigin.se
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PERSONSÄKERHET
Strigin säkerhetsglas
Strigin tillverkar kompletta fönsterlösningar för 
maximal personsäkerhet. Alla konstruktioner 
testas och certifieras av ackrediterade organ 
för att säkerställa rätt skydd. Kontakta din 
maskinleverantör för prisuppgift!

OPTIK OCH DESIGN
» Maximal sikt från förarplatsen, utan störningar

och brytningsfel.

» Vi tar stor hänsyn till design, passform
och ergonomi.

» Unik design för varje hyttmodell och generation.

» Utveckling, CAD, prototyparbete
och tillverkning i egen regi.

MONTERING
» Enkelt montage

» Anpassning till hyttmodellen

» Kort monteringstid

» Kan utföras i fält

» Anpassad för passform med originaldetaljer, t ex
”solkeps” och liknande

» Komplett montageanvisning medföljer
leveranserna

Strigin Säkerhetsglas AB
Malmby Hall, Hus E, 645 94 Strängnäs, www.strigin.se

TEKNISK SPECIFIKATION  
Ram 
S 355 konstruktionsstål.  
5, 8 & 12 mm godstjocklek.

Ytbehandling ram
Pulverlackering, enligt önskemål!

Glas
22 mm laminerat glas. Skottsäkert BR4NS, 
explosionssäker EXR3

Skruvförband
M8.

Tätning
U-profil med sidotätning utvändigt,
vibrationsdämpande gummilist invändigt.

Storlek
Anpassas.

Certifieringar
Skottsäker nivå BR4NS enligt standard EN-1063 
Explosionssäker nivå EXR 3 enligt standard  
EN 13124-2:2004, EN 13123-2:2004.

Tillval  
Offerglas 9 mm, skyddsklass P2A. Monteras 
utanpå skyddsruta via medföljande clips.

Vikt
Cirka 150 kg.

Art nr
SA-18-15-01.

16
84

863


