Moderniseringssæt
ASSA ABLOY M Stopklods
ASSA ABLOY Entrance Systems

Forbedre sikkerheden på læsserampen

Vigtig fordel

Sikkerhed

Stopklods
ASSA ABLOY M Stopklods anbringes mod det
bagerste lastbildæk for at sikre, at lastbilen ikke
kravler under læsning eller aflæsning. Når en
gaffeltruck kører ind og ud af traileren, kan traileren
rulle frem, og læssebroen kan uden forvarsel slippe
ladet og falde ned, i værste fald med truck, personer
eller materialer oven på den.
Stopklodsen er elektronisk forbundet til styringen.
Så længe stopklodsen ikke er på plads, kan porten
og læssebroen ikke betjenes. Dette reducerer
unødvendig portåbninger, sparer energi og
forbedrer arbejdsgangen.

Trafiklys
Som en mulighed kan dette kombineres med LED
trafiklys indvendig og udvendig. Når stopklodsen
er på plads, kan lastbilchaufføren se et rødt lys, der
angiver, at det ikke er tilladt af flytte lastbilen.
Indvendig kan personalet se et grønt lys, der
angiver, at læsserampen er klar til brug, og at det
er tilladt at betjene porten, læssebroen og porttætningen.
Stopklodsen kan også leveres med et gult håndtag
så den er nem at placere/fjerne, og mere synlig inde
fra førerhuset.
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Valgmuligheder

Fordele

Navn

Type

Bemærkning

Gummistopklods, standard

Med 10 m standardkabel

Med stik på stopklods

Gummistopklods, spiral

Med 10 m spiralkabel

Med stik på stopklods

Gummistopklods, rulle

Med 10 m kabel og automatisk
oprulning

Med stik på stopklods

Stopklods stål komplet Spiral

Med 10 m spiralkabel

Med stik på bygning

Navn

Type

Bemærkning

Støttehåndtag til gummistopklods

Til gummistopklods

Stopklods ikke inkluderet

Støttehåndtag til stålstopklods

Til stålstopklods

Stopklods ikke inkluderet

Trafiklys (LED)

Indvendig og/eller udvendig

Stopklods ikke inkluderet

De vigtigste fordele er:

 Forhindrer trailere i at rulle væk under lastning/losning
 Skaber sikre arbejdsbetingelser, hvor man undgår personskader, tingskader og afbrydelser af arbejds-

gangen.

 Opfylder de stigende krav fra arbejdssikkerhedsorganer.
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Stopklods gummi
Gummistopklodsen er den mest fejlsikre af
stopklodserne. Sensoren kan ikke udskiftes, da den
er indstøbt i gummiet. Den fås med 3 forskellige
kabler.
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Stopklods stål
Stopklodsen i rustfrit stål fås med et stik og
forbedret sensor. Sensoren kan nemt udskiftes. Fås
kun med spiralkabel.

Oversigt

