Lastesystem
ASSA ABLOY DE6090TL Truck Lock

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

Sikkerhetssystem som forbinder
lastebilen med bygningen
ASSA ABLOY DE6090TL Truck Lock er et manuelt
låsesystem for lastebiler som bidrar til å forhindre skader
og ulykker ved lasterampen. Under lasting og lossing er
det en risiko for at lastebilen kan begynne å rulle bort fra
rampen hvis den ved et uhell blir påkjørt av en gaffeltruck.
Truck Lock er den perfekte løsningen for å møte
denne risikoen.
Truck Lock er et nytt og revolusjonerende produkt som
etablerer en ny sikkerhetsstandard i bransjen. Den gjør
det mulig å låse lastebilen fra innsiden av lastehuset,
uten at det er montert noe utstyr ute på kjøreområdet.
Med denne løsningen blir det ingen hindringer på
kjøreområdet, og dette minimerer farene for materielle
skader og personskader. Mulige livstruende situasjoner,
med personer som arbeider ute med å legge på plass
låseklosser eller annet utstyr, blir fjernet.
I laste- og lossebransjen blir utfordringene knyttet
til sikkerhet stadig viktigere. Strengere krav fra
Arbeidstilsynet og forsikringsselskapene legger et
sterkere press på transportørene om å fokusere på
sikkerhet på arbeidsplassen. ASSA ABLOY DE6090TL Truck
Lock er det enestående svaret på alle disse kravene.

Fordeler
-- Forhindrer at lastebiler ruller avsted under lasting
-- Skaper sikre arbeidsforhold, forhindrer ulykker,
materielle skader og avbrytelser i arbeidsflyten.
-- Med dette sikkerhetsutstyret er det ingen
hindringer på kjøreområdet
-- Fordi aktiviteten foregår inne i lastehuset unngår
man livstruende situasjoner for personer ute i
lastebilenes kjøreområde
-- Oppfyller de stadig strengere kravene fra
Arbeidstilsynet
-- Er en pålitelig låseanordning, også når det er isete
og glatt
-- Varsler førerne før det kommer til en bruddsituasjon
-- Har en ekstremt sterk stropp som det er vanskelig
å rive av
-- Åpnes enkelt av én person
-- Rødt/Grønt signal gir tydelig veiledning for
operatøren
-- Solid utførelse med lang levetid og lave driftsutgifter
(og dessuten lave vedlikeholdskostnader)
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Tekniske data
Bunnplate

galvanisert stål

Deksel, bakre del

malt blå RAL 5010

Deksel fremre del og
rullehus

malt grå RAL 9006

Kantbeskyttelse

rustfritt stål

Bruddpunkt
(maks. låsekraft)

35kN

Varselsignal

sirene og blinkende
rødt signal ved 12 kN
strammekraft

Sirene

105 dBA

Strømforsyning

24 V DC, 100mA

Elektronisk funksjon

låsing av lastebryggens
styringsboks

Oversikt

1) Betjeningsspak
2) Signal rødt/grønt
3) Stramme-/forstrammingsenhet
4) Bunnplate
5) Rullehus
6) Stropp
7) Krok
8) Kantbeskyttelse
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