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Tilbaknings guide til læsseramper

Vigtig fordel

Bekvemmelighed

Sikkerhed

Tilbakning af et køretøj
Lastbiler skal bakke enden af traileren op
imod bygningen. Selvom dette indgår i
chaufføruddannelsen, er det en hjælp for
chaufføren at have visuelle hjælpemidler.

Boltet installation
Selv om ASSA ABLOY producerer to versioner
af tilbaknings guiderne, boltet og indstøbt, er
den boltede version den mest bekvemme til
modernisering af en eksisterende læsserampe.

Traileren skal centreres på læssebroen med en
margin på maks. 100 mm på hver side. Endvidere
skal trailerens bagende være parallel med
læssebroen, for at sikre, at læssebroens næb hviler
fast på trailerens lad.

Hver tilbaknings guide er monteret på to plader
hver med fire stål expansions ankre/klæbe ankre.
Dette kræver en relativt enkel boring i beton og
plcering af tilbaknings guiden.

For at forhindre forkert placering af læssebroen
på trailerens lad, men også for at forebygge
kollisionsskader på porttætningen skal tilbaknings
guiden tvinge lastbilschaufføren til at sigte korrekt
på læsserampen.
Tilbaknings guiderne øger også sikkerheden for
medarbejdere, der går på gadeniveau. Der kan
angives en gangsti ved siden af en læsserampe, og
tilbaknings guiderne vil holde køretøjer på sikker
afstand.
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Oversigt

1 Læssebro
2 Buffer/bolte
3 Porttætning
4 Gårdniveau
5 Stål expansions bolte / klæbe ankre
M16
6 Bundplader

Sæt til rådighed
til ASSA ABLOY M
Tilbaknings guide.

Fordele

A

B1

B2

2.400 mm

2.560 mm

2.885 mm

2.500 mm

2.660 mm

2.985 mm

2.600 mm

2.760 mm

3.085 mm

Navn

Type

Bemærkning

Tilbaknings guide V+H

Boltet installation
Til alle typer læsseramper.

Venstre og højre, inkl. installationsmateriale

De vigtigste fordele er:

 Problemfri tilbakning af køretøjet
 Nedsat risiko for dårlig kontakt mellem læssebroens næb og trailerens lad
 Forebygger kollisionsskader på porttætninger
 Skaber sikre gangområder for medarbejdere ved læsserampen
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Afstande

Tekniske data er med forbehold for ændringer uden varsel.
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E Anbefalet afstand
L1 Nominel længde/akselafstand
A Adgangsbredde
B1 Bagbredde/afstand midte-tilmidte
B2 Forbredde/afstand midte-til-midte

