D O K - G U A R D I A N™
Bariere de securitate speciale

Bariere de securitate speciale tip Dok-Guardian, varianta grea.

Protejează personalul de deservire şi bunurile.

Rampele de încărcare-descărcare neocupate, deschise, reprezintă un pericol de accidente pentru personalul de
deservire şi pentru materialele manipulate. Importanţa acestei afirmaţii este deseori recunoscută doar atunci când este
prea târziu. Compania Rite-Hite vă oferă o gamă întreagă de bariere de securitate pentru a face rampele de încărcare
mai sigure. Barierele de securitate Dok-Guardian respectă cerinţele standardului OSHA 1910.23 referitor la protecţia
deschiderilor din pereţi şi a găurilor.
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DOK-GUARDIAN™
SAFETY BARRIERS

Previne accidentele
datorate căderilor în
gol la rampele de
încărcare-descărcare.

Bariere de securitate de regim greu tip Dok-Guardian

Bariere de securitate tip Dok-Guardian pentru regim uşor

Bariere de securitate de regim greu tip

Barieră de securitate tip Dok-Guardian pentru

Dok-Guardian
}

}

}

Ajută la prevenirea căderii în gol la rampă a moto- si
electrostivuitoarelor dar şi a pietonilor.

}

Barierele de securitate poziţionate manual acoperă cu
uşurinţă deschideri de până la 4,9 m.

}
}

Barierele de securitate contribuie la întărirea

sentimentului de siguranţă.
}

regim uşor

Specificaţii

}

Utilizarea acestor bariere prin stâlpii săi oferă o bună
protecţie a şinelor de ghidare a uşii.

}

}

}

405 mm
}

Stâlpi de 1,2 înălţime din tablă de oţel de 6,4 mm
grosime (atât stâlpul derulator cât şi cel de ancorare).
Stâlpi vopsiţi în culoarea galben de avertizare

Ambii stâlpi ancoraţi cu 6 ancore de 19mmx133,4
mm, incluse în pachet

Placa
de bază de 15,9 mmx406 mmx406 mm pentru
stâlpul derulator

Placa
de bază de 15,9 mmx406 mmx355 mm pentru
stâlpul de ancorare

Cortină
din plasă de fibră de sticlă acoperită cu PVC,
de culoare roşu, cu 3 benzi de avertizare din
poliester de înaltă rezistenţă

}

}

Specificaţii

 revine căderea în gol de la rampă a cărucioarelor,
P
pietonilor şi a stivuitoarelor manuale
Bariera este în măsură să oprească de la cădere un
obiect cu masa de până la 450 kg (4,5 kN) ce se
deplasează cu o viteză de până la 6,5 km/h, fără ca
bariera să sufere deteriorări majore sau cu distrugeri
minime ale acesteia

} B
ariera

poziţionată manual acoperă cu uşurinţă diferite
lăţimi ale deschiderii
de susţinere asigură o bună protecţie pentru
şinele uşii

de susţinere din oţel de 4,8 mm grosime, cu
înălţime de 1220 mm (atât pe partea de ancorare cât
şi pe cea de derulare)

}

Stâlpii de susţinere vopsiţi în galben pentru avertizare

} Talpa


stâlpului din tablă de oţel cu dimensiunea de
405x280 mm, de grosime 6,4 mm (atât pe partea de
ancorare cât şi pe cea de derulare)

}

} S
tâlpii

Distanţa de amplasare a barierei, necesară de la
marginea rampei se va determina ţinând cont de
lungimea barierei.

}

}


Cortina
confecţionată din plasă de fibră de sticlă
acoperită cu PVC galben, dotată cu 3 benzi de
reţinere şi de avertizare
Distanţa de aşezare de la marginea rampei de
încărcare va fi determinată în funcţie de lăţimea
barierei
Garanţie 1 an

Garanţie 1 an.

395 mm

280 mm

Activare rapidă şi uşoară

1195 mm

LW

} Stâlpi


405 mm
1220 mm
405 mm

345 mm

LW

405 mm
Bariera este în măsură să oprească un motostivuitor
având o masă de până la 4 536 kg, ce se deplasează cu
o viteză de max. 6,44 km/h, fără a suferi avarii majore sau
chiar deloc.

Design unic al stâlpului
cu “buzunar” pentru
reţinerea cortinei.
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280 mm

1. Pentru activare, bariera
se va extinde de-a lungul
deschiderii.

2. Sistemul de ancorare
asigură o protecţie sigură
şi puternică din partea
barierei.

3. Pe perioada neutilizării,
cortina se va dezancora
din punctul de agăţare
şi se va aşeza în poziţia
de repaos. Cortina se
va retrage automat în
locaşul de depozitare.

Sisteme de bariere

SpanGuard® Safety Barrier
} B
arieră

cu o înaltă vizibilitate pentru definirea
şi separarea spaţiilor.

}

Se poate utiliza in configuraţii multiple,
prin folosirea unor stâlpi de colţ.

Demontare şi depozitare uşoară pentru un
acces facil.

} R
elocarea

completă este foarte simplă în
cazul modificării configuraţiei zonei de
utilizare.

} C
ilindrul

de stocare este unul standard.

GuardRite® Sure-Stop

GuardRite®

} L
ungimi variabile de 455 mm,

Strap

610 mm, 915 mm, 1220 mm
sau 1525 mm

} M
 ontaj uşor

}

} A
ncore de montaj în beton de

} D
eschideri

} P
iesa de oţel de 205 mm înălţime,

} D
ublarea

Montaj simplu

de
până la 18300 mm

19 mmx135 mm incluse în furnitură
4,8 mm grosime rezistă la un
impact cu un motostivuitor de
4500 kg (45 kN) ce se deplasează
cu o viteză între 4,8-6,5 km/h

stâlpilor
şi a benzilor asigură
rezistenţa la un impact cu
un motostivuitor de 4500 kg
(45 kN) ce se deplasează
cu o viteză de până la 6,5
km/h.

} r
amfosările din oţel de 9,5 mm

conferă rigiditate plăcii de oţel asigurând durabilitate şi rezistenţă

} V
opsirea in galben de avertizare asigură buna vizibilitate a

sistemului.

GuardRite®Light-Duty

} S
tâlpii

de oţel conferă soliditate sistemului.

}

Impactul este absorbit fără deteriorări
ale benzii.

}

Benzile pot fi retensionate la nevoie
sau pot fi înlăturate pentru a nu
obstrucţiona accesul

mm asigură o vizibilitate excelentă.

Light-Duty

convenabilă ca
şi cost pentru separarea
diverselor zone.

} S
tâlpi

de oţel ce asigură
un suport solid

}

 ariere de securitate
B
pentru personal, ieftine,
cu operare simplă, ce
rezistă unui impact cu
un obiect cu masa de
până la 90 kg (0,9 kN)

}

Utilizarea barierei este facilitată de sistemul cu contragreutăţi,
forţa necesară pentru acţionare nu depăşeşte 12 kg (0,12 kN)

}

Se livrează pentru deschideri de la 1525 mm până la 3050 mm.

} Ş
ine

din PVC cu benzi de avertizare galben-negru ce asigură
sistemului o excelentă vizibilitate.
impactul accidental după care revine la forma iniţială.

} R
ezistă

la o forţă de impact de 90 kg (0,9 kN) indiferent de
direcţia forţei.

} L
a

Benzile galbene de înălţime 1522

Safe-T-Gate®

} M
 etodă

} A
bsoarbe

}

cerere, se poate livrare şi sistemul din oţel Guard-Rite Heavy
Duty pentru utilizare în regim greu.

Rite-Hite GmbH · Carl-Zeiss-Str. 3 · 34471 Volkmarsen · Germany · Tel.+49 (0) 5693 98700 · Fax+49 (0) 5693 987020
info-de@ritehite.com · www.ritehite.com
C14BSBRO0509Aro

Job #:2009-1626
Date:5-21-09

