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BLOCATOR DE ROŢI MANUAL PENTRU CAMIOANE TIP WHEEL-LOK
VERSATILITATE
Asigură imobilizarea tuturor
tipurilor de autocamioane,
fără a folosi elemente de
impact posterioare.
TIMP DE DISPONIBILITATE
Design mecanic simplu,
cu puţine piese în mişcare
pentru fiabilitate maximă.
POZIŢIONARE USOARĂ,
FLEXIBILĂ

Poate fi poziţionat cu minim
de efort, la pneul din faţă sau
spate, pentru o mai mare
siguranţă.
POZIŢIONARE PERMANENTĂ
CENTRATĂ A REMORCII

Ghidajele de roţi asigură
poziţionarea perfectă a
remorcii, protejând clădirea şi
asigurând eficienţa maximă
a sistemului de etanşare la
andocare.
SISTEM DE COMUNICARE
SIGUR ŞI CLAR

Sistem de comunicare
interior/exterior cu LED-uri

MANEVRARE SIMPLĂ, DESIGN FLEXIBIL PENTRU
SIGURANŢA TUTUROR TIPURILOR DE REMORCI.
Blocatorul de roţi Manual Wheel-Lock oferă o manevrare simplă la un cost minim şi
un design versatil pentru firme ce folosesc de o varietate mare de tipuri de remorci.

ÎNTREŢINERE MINIMĂ
Rolele şi bucşile cu autoungere reduc mentenanţa
necesară.

Poziţionare uşoară

Ghidaje pentru roţi pentru poziţionarea exactă a remorcii

SPECIFICAŢII TEHNICE

M W L - 13 0 0
DESCRIERE GENERALĂ:

Blocatorul de roţi de camion MWL-1300 WheelLok este un blocator manual proiectat să
imobilizeze orice tip de remorcă la sistemul de
andocare. Se blochează pneul spate de pe partea
şoferului cu un stâlp de oţel de 480 mm înălţime.
Capacitatea de rezistenţă la tragere este de
14500 kg (145kN). Lungime de restrângere 1090
- 3660 mm de la roata din spate până la barele de
protecţie de andocare.

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE:
Restrain the widest variety of
trailers.

În timp ce camionul se apropie de usa de
andocare, se poziţionează constant între
ghidajele pentru roţi şi blocator. Când camionul
este pe poziţia dorită, operatorul mută bariera
din poziţia sa iniţială în faţa roţii din spate.
Pe măsură ce bariera se mută din poziţia
iniţiala, semaforul de afară se aprinde în roşu
atenţionând şoferul să nu plece de pe loc.
Când bariera este poziţionată corespunzător în
faţa roţii, semaforul din interior se face verde,
indicând faptul că se poate intra în remorcă.
Dacă bariera este mutată din poziţia aceasta
fără a acţiona butonul de eliberare, operatorul
va fi avertizat de o alarmă sonoră şi luminile
semafoarelor vor începe să pâlpâie intermitent.

Când încărcarea/descărcarea este completă,
operatorul va apăsa butonul de "Încărcare
Completă". Semaforul din interior se schimbă
în roşu, atenţionând personalul asupra faptului
că nu mai este sigur să se intre în remorcă.
Semaforul din exterior va pâlpâi intermitent
şi simultan în roşu şi verde, atenţionând
personalul asupra faptului că este sigură
îndepărtarea barierei. Odată ce bariera s-a
readus în poziţia iniţială, semaforul din exterior
va schimba culoarea în verde, atenţionând
şoferul că poate să plece de pe loc în siguranţă.

SISTEMUL ELECTRIC:

Toate comenzile îndeplinesc standardele EN.
Cerinţele energetice sunt: 220 V, monofazic, 50
Hertz.

SISTEME DE COMUNICARE:
}

}

}

}

Sistem de comunicare exterior: Semafor cu
lumini roşu şi verde care avertizează şoferul
despre momentul când poate să plece de pe
loc în siguranţă.
Sistem de comunicare interior: Semafor cu
lumini roşu şi verde care avertizează
operatorul de doc de momentul când poate
începe să încarce sau să descarce marfa.

Alarme sonore: Alarme interioare şi
exterioare avertizează operatorul dacă bariera
de blocare n-a fost fixată corespunzător.
 larmă sonoră suprapusă: Un buton de
A
comandă codat permite personalului
autorizat să pornească alarma sonoră. Când
alarma sonoră este pornită, semaforul din
interior va pâlpâi intermitent roşu şi verde
simultan.

OPŢIUNI:
}
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Ghidaj şi de partea pasagerului
Pachet pentru sezonul rece
Închidere de siguranţă

Module interconectate pentru a optimiza
operaţiunile pentru nevoi speciale

CONSTRUCŢIE:

Blocatorul de roţi de camion MWL-1300 este
fabricat din oţel. Toate componentele sunt
vopsite în câmp electrostatic pentru rezistenţa
la coroziune. Ghidajul pentru roţi este fabricat
din oţel galvanizat.

MONTAJ:

Blocatorul de roţi de camion MWL-1300 este
instalat pe suprafaţa plană în apropierea căii de
andocare. Cadrul şi ghidajul de roţi se fixează în
pardoseală cu conexşpan-uri.
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