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AXES GATE
Industriële veiligheidspoorten voor een robuuste valbescherming

Vallen van grote hoogtes vormt een reëel risico voor werknemers in allerlei sectoren. De gevolgen van zo’n valpartij 
kunnen catastrofaal zijn: ernstige verwondingen, langdurige arbeidsongeschiktheid of in het ergste geval zelfs een 
dodelijke afloop. Dergelijk persoonlijk leed valt erg moeilijk te compenseren. Ook voor de werkgever mogen de gevol-
gen niet onderschat worden: het productieproces valt stil of wordt ernstig vertraagd en er volgen tijdrovende arbeids-
inspecties. De reputatie van het bedrijf staat op het spel, er is een aanzienlijk tijdverlies en de kosten lopen al snel uit 
de hand.

De AXES GATE voorkomt dergelijke situaties door voor robuuste valbescherming te zorgen. Daarbij wordt er gebouwd 
op uitgebreide ervaring in uiteenlopende sectoren. De AXES GATE was het allereerste product dat BOPLAN op de 
markt bracht en werd sindsdien tot in de kleinste details op punt gesteld. De plaatsing is extreem eenvoudig en na 
de plaatsing van de valbescherming is er geen verder onderhoud nodig. De feedback die BOPLAN door de jaren heen 
kreeg, werd systematisch gebruikt om het systeem helemaal te perfectioneren. De AXES GATE van BOPLAN is slechts 
een van vele vernieuwingen die deel uitmaakt van de BOPLAN totaaloplossing voor meer veiligheid op het werk.

Zelfsluitend, 
met regelbare sluitkracht

2 types 
in verschillende lengtes

Optimale zichtbaarheidGeen scherpe randen, 
dus veilig voor de handen

Bestand tegen chemicaliën en uv-stralen,  
antistatisch en vuurvast

1 Axes Gate, 
opent in 2 richtingen 

BOPLAN
Dé Fabrikant in Superieur Veiligheidsmateriaal

Boplan ontwerpt, ontwikkelt en produceert duurzame, uiterst efficiënte 
veiligheidssystemen voor veeleisende omgevingen. Centraal hierbij staat 
de bescherming van mensen, voertuigen, gebouwen en infrastructuur. 
We maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige en buitengewoon 
sterke kunststoffen, waardoor de eigenschappen van traditionele grond
stoffen geen rol meer spelen. 

De modulaire systemen van Boplan zijn de meest innovatieve op de 
markt en worden gebruikt voor de beveiliging van industriële gebouwen, 
magazijnen, productiehallen, luchthavens, boorplatformen en (petro)
chemische sites. Wij bieden de juiste oplossing voor elke specifieke toe
passing. 

Door onze passie voor kwaliteit en zin voor vernieuwing zijn we uit ge
groeid tot één van de toonaangevende bedrijven in de sector. Alle 
produc ten en systemen worden vooraf aan tests onderworpen om te 
ver zekeren dat ze aan de strengste normen voldoen. 

© 2016, Boplan bvba: Niets in deze uitgave mag worden gekopieerd, opgeslagen in een automatische database en/of gepubliceerd in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boplan bvba. Alle informatie in deze brochure is zonder verbintenis, vervangt alle voorgaande informatie, prijzen en documentatie en kan te allen tijde gewijzigd worden. Boplan kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor wijzigingen aan zijn producten. De afbeeldingen in deze brochure zijn louter illustratief en zijn vaak voorzien van opties. Geregistreerde modellen, patenten en patenten in aanvraag. De kleuren in de brochure kunnen verschillen 
van product tot product en geven mogelijk niet de kleur van de eigenlijke producten weer. De kleuren in deze brochure zijn niet bindend en kunnen variëren volgens de toepassing, markt en productiecyclus. 

ONZE MISSIE:
Boplan engageert zich ertoe uitzonderlijke producten te ont
wikke len die de bestaande standaarden in industriële veilig
heid uitdagen! Via de passie en constante drang naar vernieu
wing van onze getalenteerde en toegewijde medewerkers 
streven we ernaar de verwachtingen van onze klanten te 
overtreffen.

ENKELE VAN ONZE KLANTEN:



  DOUBLE AXES GATE
Valbescherming voor personen in kooiladders en op  
werkplatformen

De DOUBLE AXES GATE werd specifiek ontwikkeld voor valbescherming in sec-

toren waar er op verhoogde plaatsen wordt gewerkt, zoals op werkplatformen 

of in kooiladders. Mensen die op grote hoogte werken, worden constant aan 

gevaarlijke situaties blootgesteld en dienen daarom beschermd te worden door 

de beste veiligheidsmaatregelen zodat ze niet kunnen vallen. De DOUBLE AXES 

GATE is een robuuste, industriële veiligheidspoort die u kunt gebruiken om de 

openingen van kooiladders te beveiligen en op een veilige manier de toegang 

tot machines en werkplatformen te beperken.

  SINGLE AXES GATE
Beveiliging en afscherming van de toegang tot gevaarlijke  
zones op de begane grond.

Onze SINGLE AXES GATE wordt alom geprezen om zijn erg lange levensduur.  

De veiligheidspoorten van de AXES GATE reeks zijn vervaardigd uit hoogwaar-

dig, verstevigd polyurethaan (PU). Dankzij dit synthetische materiaal behoren 

de bekende problemen van metaalmoeheid waarmee traditionele valbescher-

mingssystemen kampen definitief tot het verleden. Onze veiligheidspoorten 

zijn ultra stevig, robuust en duurzaam, en zijn daardoor uiterst betrouwbaar om 

de toegang tot gevaarlijke zones, machines, verhoogde platformen, open water 

op zee, kooiladders, enz. te beperken.

De AXES GATE werd ontwikkeld als valbescherming voor ladders met veiligheidskooien en werkplatformen. De poort 
zorgt ervoor dat u niet zomaar uit een opening kunt stappen of vallen. De poort sluit automatisch en is volledig uit 
kunst stof vervaardigd.

AXES GATE
Industriële veiligheidspoorten voor een robuuste valbescherming Voordelen

UITVOERIG GETEST EN VEILIG VERKLAARD
De AXES GATE is extreem impactbestendig, dit blijkt ook uit het feit dat hij aan 
de EN 14122-3- en 14122-4-normen voldoet. De AXES GATE kan probleemloos 
een impact van 100 kg weerstaan. Door het gebruik van flexibele kunststof 
komen er geen barsten of blutsen, zoals vaak te zien is bij klassieke ijzeren 
en stalen oplossingen. Uit 15 jaar van ononderbroken productie-ervaring werd 
een product gedistilleerd dat tot in de kleinste details op punt gesteld is.
 
ZELFSLUITEND, MET REGELBARE SLUITINGSKRACHT
De factor nalatigheid wordt uitgeschakeld dankzij het innovatieve, zelfsme-
rende scharnierelement. De poort sluit automatisch, dit wil zeggen dat de 
opening per manent afgeschermd blijft. U bepaalt zelf de kracht en snelheid 
waarmee de poort sluit.
 
1 AXES GATE OPENT IN TWEE RICHTINGEN
Openen in twee richtingen is mogelijk met elke AXES GATE. U spant gewoon 
de veer aan in de richting die u kiest. Bovendien heeft de poort een ruime 
draaicirkel van 180°.
 
BESTAND TEGEN CHEMICALIËN EN UV-STRALEN, ANTISTATISCH EN 
VUURVAST
AXES GATES worden al 15 jaar overal ter wereld elke dag opnieuw gebruikt in 
de meest zware en veeleisende omstandigheden, zoals in de chemische sector 
of op offshoreboorplatformen. Ze weerstaan probleemloos zware weers om-
stan dig  heden, extreem zoute omgevingen en erg corrosieve chemische stof-
fen. Dank zij zijn ontwerp, samenstelling en eigenschappen is dit product 
geschikt voor gebruik in elke sector. De AXES GATE is ook volledig bestand 
tegen chemicaliën en uv-stralen, antistatisch en brandvertragend.

TOEPASSINGEN

• Ladders met veiligheidskooien
• Brandtrappen
• Werkplatformen
• Silo’s
• Boorplatformen en de petrochemische industrie
• Toegang tot machines en ladders
• Integratie in bestaande leuningsystemen (zoals Flex 

Impact van Boplan)
• Enz.

DISCLAIMER: onze SINGLE AXES GATE werd ontwikkeld voor gebruik 

op de begane grond. Voor gebruik met hoogteverschillen raden wij 

ten stelligste de DOUBLE AXES GATE oplossing aan.

Zelfsluitend, met regelbare sluitkracht Overal monteerbaar

Wandmontage

Overal monteerbaar

Ronde buis
met adapter

Vierkante 
buis

Hoekijzer



  Double Axes Gate / geen scherpe randen

  Double Axes Gate / valbeveiliging

  Double Axes Gate / beveiliging van silo

  Double Axes Gate / offshoreplatform

  Double Axes Gate / beveiliging van ladderopening

  Double Axes Gate / beveiliging van silo

  Double Axes Gate / beveiliging van werkplatform

  Double Axes Gate / valbescherming op grote hoogte

Voordelen
EXTREEM LANGE LEVENSDUUR
Een bekend probleem bij klassieke valbescherming is metaalmoeheid. De 
AXES GATE sluit deze risicofactor volledig uit doordat hij is vervaardigd uit 
hoogwaardig, verstevigd polyurethaan (PU). De veer van het scharnier werd 
getest en wordt voor meer dan 100.000 cycli gegarandeerd. Roest en corrosie 
maken geen schijn van kans tegen de kunststoffen en roestvrijstalen onder-
delen van de AXES GATE. Deze materialen voorkomen dat de structuur aange-
tast wordt en zijn bovendien extreem onderhoudsvriendelijk.
 
2 TYPES IN VERSCHILLENDE LENGTES
Zowel de SINGLE AXES GATE als de DOUBLE AXES GATE is beschikbaar in leng-
tes die gaan van 550 tot 1.200 mm.
 
EENVOUDIGE PLAATSING
Niks eenvoudiger dan het plaatsen van een AXES GATE. De poort wordt als 
volledig gemonteerd product geleverd in een doos of palletbox. Dankzij de 
bijgeleverde adapters voor montage op ronde buizen en de bouten en moeren 
die allemaal hetzelfde formaat hebben, is er geen uitgebreide gereedschaps-
set nodig. Dat vergemakkelijkt eenvoudige, snelle en veilige plaatsing op 
aanzienlijke hoogtes.
 
OPTIMALE ZICHTBAARHEID
De kunststof is tot in de kern gekleurd in de opvallende gele kleur RAL 1023 
(veiligheidsgeel). Schilderen of herschilderen na schade door impact is dus niet 
nodig. De AXES GATE is ook op het vlak van esthetiek een ware blikvanger. In 
de voorgevormde sleuven is het mogelijk om een waarschuwingsbord te beves-
tigen.
 
VEILIG EN KOSTENBESPAREND
Wat u ook doet, als het op de veiligheid van uw werkomgeving aankomt, mag 
u geen kosten sparen. Op menselijk leed staat immers geen prijs en de eigen-
lijk te vermijden kosten voor het bedrijf lopen al snel uit de hand. Een ongeval 
kan uw bedrijf financieel en ook op andere manieren schaden: imagoschade, 
tijdverlies, tijdrovende en omslachtige arbeidsinspecties, enz. Dankzij de AXES 
GATE hoeft u daar uw slaap niet meer voor te laten.
 
GEEN SCHERPE RANDEN, DUS VEILIG VOOR DE HANDEN
Onze innovatieve scharniertechnologie biedt ultieme veiligheid voor de han-
den: de afgeronde elementen voorkomen dat kleren of ledematen vast komen 
te zitten. Het product ziet er in zijn geheel niet alleen esthetisch beter uit, ook 
de functionaliteit werd ontworpen met aandacht voor elk detail.
 



ONTDEK ONS VOLLEDIG GAMMA:

Modulaire aanrijdingsbeveiligingssysteem 
uit flexibel polymeer

Slijtvaste antislip-oplossingen  
voor val- en slippreventie

Onverwoestbare vloermarkering 
die professionaliteit uitstraalt

Beschermende bumpers  
om verwondingen of schade te voorkomen
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voor meer informatie over onze producten, 
diensten en wereldwijd dealernetwerk

VOLG ONS

Boplan UK
Science Centre Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU

Boplan USA
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024

Boplan Spain
Pl Ramon Berenguer el Gran, 1
08002 Barcelona

Boplan · HQ
Muizelstraat 12
8560 Moorsele (België)

 
 T +32 (0)56 20 64 20
 E info@boplan.com

Boplan France
617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart 

Boplan Germany
IHPNord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim

 T +33 (0)5 35 45 75 35
 E info@boplan.fr

 T +49 (0)6026 999 51 90
 E info@boplan.de

Boplan Netherlands
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht

 
 T +31 (0)85 13 07 500
 E info@boplan.nl

 T +44 (0)1902 82 4280
 E info@boplan.co.uk

 T +1 6788905906
 E info@boplan.us

 
 T +34 936 81 66 88
 E info@boplan.es


