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Verhoog de veiligheid van het laadperron
Belangrijkste
voordeel

Veiligheid

Wielblok
Het ASSA ABLOY M wielblok wordt tegen de
achterband van de vrachtwagen geplaatst om
te verhinderen dat de vrachtwagen tijdens het
laden of lossen in beweging kan komen. Wanneer
een vorkheftruck de aanhanger in- en uitrijdt, kan
de vrachtwagen anders langzaam weg 'kruipen'.
Hierdoor kan de leveller onverhoeds naar beneden
gaan, eventueel met de mensen of goederen die
erop staan.

Verkeerslicht
Optioneel kan deze oplossing gecombineerd
worden met led-verkeerslichten binnen en buiten. Wanneer het wielblok is aangebracht, ziet de
chauffeur een rood licht om aan te geven dat de
vrachtwagen stil moet blijven staan.

Het wielblok is elektronisch aangesloten op de
besturingseenheid. Zolang het wielblok niet correct
is aangebracht, kunnen de deur en de leveller niet
bediend worden. Dit beperkt onnodig openen
van de deur, bespaart energie en verbetert het
werkproces.

Een andere mogelijkheid is een wielblok met een
gele hefboom voor een eenvoudige bediening en
betere zichtbaarheid vanuit de vrachtwagencabine.

Het personeel in de binnenruimte krijgt groen licht
als teken dat het laadperron toegankelijk is en de
deur, leveller en shelter bediend kunnen worden.
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Opties

Voordelen

Naam

Type

Opmerkingen

Rubber wielblok standaard

Met 10 m standaard kabel

Met snelkoppeling op wielblok

Rubber wielblok spiraal

Met 10 m spiraalkabel

Met snelkoppeling op wielblok

Rubber wielblok roller

Met 10 m zelf-oprollende kabel

Met snelkoppeling op wielblok

Wielblok staal compl. Spiraal

Met 10 m spiraalkabel

Met snelkoppeling op gebouw

Naam

Type

Opmerkingen

Hefboom voor rubber wielblok

Voor rubber wielblok

Wielblok niet meegeleverd

Hefboom voor stalen wielblok

Voor stalen wielblok

Wielblok niet meegeleverd

Verkeerslichten (LED)

Binnen en/of buiten

Wielblok niet meegeleverd

Belangrijkste voordelen:

 Voorkomt dat aanhangers wegrollen tijdens het laden
 Zorgt voor veilige werkomstandigheden, voorkomt letsel, beschadigingen en werkonderbrekingen
 Voldoet aan de strengere eisen van arbeidsinstanties
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ASSA ABLOY als woorden en logo zijn handelsmerken die eigendom zijn
van de ASSA ABLOY Groep.

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.		

Verkrijgbare kits
voor ASSA ABLOY M
wielblok
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Wielblok rubber
Het rubber wielblok is een absoluut betrouwbare
uitvoering. De sensor is in het rubber gegoten en
kan niet worden vervangen. Hij is verkrijgbaar met
3 verschillende kabels.

Modernization_leaflet_Wheel_chock_nl-NL/1708

Wielblok staal
Het roestvrij stalen wielblok is verkrijgbaar met een
eenvoudige stekker en een verbeterde sensor. De
sensor kan eenvoudig worden vervangen. Alleen
verkrijgbaar met de spiraalkabel.

Overzicht

