
FLEX IMPACT 7.1.NL 
Modulair aanrijbeveiligingssysteem uit flexibel polymeer
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FLEX IMPACT
Het originele afschermingssysteem in polymeer

FLEX IMPACT werd speciaal ontwikkeld om op een economisch verantwoorde manier een veilige (werk)omgeving te 
creëren. Met het oog op de optimale bescherming van mensen, machines, werktuigen, goederen, gebouwen en 
infrastructuur op plaatsen met druk verkeer van vorkheftrucks, wagens of andere voertuigen. Machinestilstand of 
herstellingen na een aanrijding zorgen immers nog te vaak voor hoog oplopende, nodeloze kosten. Om nog te zwij-
gen over de negatieve gevolgen bij menselijke letsels. Daarom werd het FLEX IMPACT systeem langdurig en uitge-
breid getest om aan de strengste veiligheidsnormen te voldoen. FLEX IMPACT werd volledig modulair ontwikkeld, 
waardoor de afzonderlijke elementen eenvoudig geplaatst en, indien nodig, vervangen kunnen worden. Dat zorgt 
voor een niet te onderschatten kostenbesparende factor. 

Guillotinevergrendelingssysteem 

Volledig versterkte 
profielen en randen 

Flexibel en impactbestendig 
systeem met liggers en paaltjes 

Ergonomische meerkleurige rails 
(ruime keuze veiligheidskleuren) 

Vergrendelingssysteem 
dat spanning regelt

Extreem sterke kunststof 
met "ingebouwd geheugen"

(volledig gekleurd)
Perfect ontworpen  

voetplaten met zeer  
efficiënte bevestigingen 

MODULAIR · STERK · IMPACTBESTENDIG

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:



Ons FLEX IMPACT gamma is ontworpen om een efficiënte en economische oplossing te bieden voor het plaatsen van 
afschermingen die aan uiteenlopende vereisten voldoen en geschikt zijn voor een hele reeks sectoren in de industrie 
en op de markt. Het plaatsen van deze afschermingen is vaak nodig om aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
te voldoen. Al onze afschermingsproducten werden ontworpen en ontwikkeld om aan de relevante veiligheidsnor-
men en -voorschriften te voldoen.

GEDEELDE RUIMTE IS GEVAARLIJKE RUIMTE
Plaats afschermingen om voertuigen van voetgangers te scheiden

FLEX IMPACT PRODUCTEN
Ontdek ons ruime productaanbod

  VEILIGHEIDSHEKKEN
Multifunctioneel afscherming systeem voor toepassingen bin-
nen en buiten

Een vreedzaam samenleven tussen mensen en voertuigen vergt strikte regels  

en een veilige afbakening. Veiligheidshekken van FLEX IMPACT zijn speciaal 

ontworpen om de mensen en het verkeer op een logische en duidelijke manier 

van elkaar te scheiden in gangpaden of op andere drukke plaatsen. Onze vei-

ligheidshekken zijn verkrijgbaar in lichte tot ultrastevige uitvoeringen en bie-

den maximale veiligheid, dankzij het ontwerp in sterke en impactbestendige 

kunststof. Afhankelijk van de plaats die u wilt beveiligen, zijn de veiligheids-

hekken met 2 of 3 balken uitgerust. 

  BESCHERMPALEN EN -PORTALEN
Bescherming voor poorten en doorgangen

Aanrijdingen van poorten en doorgangen zorgen vaak voor ernstige en lang-

durige probleemsituaties. De doorstroming van mensen en producten kan 

immers voor lange tijd verstoord zijn. Met de beschermpalen & -portalen van 

FLEX IMPACT kan dit eenvoudig en efficiënt voorkomen worden. Hun opbouw 

in kunststof geeft hen immers een perfect energieabsorberend vermogen. Dit 

wil zeggen dat de beschermpalen & -portalen, de poorten en de voertuigen 

die ertegen rijden van schade gevrijwaard blijven. 

  AANRIJBEVEILIGING
Bescherming tegen verkeer van vorkheftrucks en andere voertuigen

Aanrijbeveiliging van FLEX IMPACT is speciaal ontworpen om machines en gebouwen te 

beschermen tegen aanrijdingen van vorkheftrucks en andere zware voertuigen. Het is 

bedoeld voor gebruik in omgevingen waar snel transport plaatsvindt of waar zware lasten 

vervoerd worden. Crashtests hebben aangetoond dat deze afschermingen opgewassen zijn 

tegen de impact van een vorkheftruck van 3,5 ton die aan hoge snelheid botst. Sterker  

nog, de bevestigingen worden niet uit de vloer getrokken en na de aanrijding nemen de 

flexibele elementen opnieuw hun oorspronkelijke vorm aan. Dankzij de modulaire opbouw 

kan de aanrijbeveiliging in fases aangebracht worden en nadien steeds uitgebreid worden. 

De TB Mini biedt voldoende bescherming tegen lichte voertuigen. 

Lange levensduur  
= kostenbesparend

Recycleerbaar en kleine 
ecologische voetafdrukUvbestendig

Stevigheid gelijk
waardig aan staal

Antistatisch

Licht in vergelijking 
met staal

Gebruiksvriendelijk 
Modulair ontwerp

Herschilderen  
hoeft niet

Brandvertragend

Geen vloerschade
Optimale  

zichtbaarheid

Roest niet
Bestand tegen  
chemicaliën

Getest en  
goedgekeurd

Voordelen van Boplan

Over vloermarkeringen stappen is makkelijk, over fysieke afschermingen niet. Markeringstape is een goed middel 
om verkeersregels aan te geven en het gebruik ervan verdient dan ook aanbeveling, maar mensen durven dit al eens 
negeren als het hen goed uitkomt. Het verkeer van voetgangers en vorkheftrucks gescheiden houden is een van de 
beste manieren om catastrofale ongevallen met vorkheftrucks te voorkomen. Soms kan het voldoende zijn om wan-
delpaden af te bakenen met LINE PLAN vloertape om aan te geven waar medewerkers moeten wandelen als ze zich 
over de bedrijfsterreinen verplaatsen. In kritieke zones, waar het gevaar en de waarde hoog zijn, kan een stevige, 
fysieke FLEX IMPACT® afscherming dan weer nodig zijn. Om er echt zeker van te zijn dat voetgangers zich niet onder 
het vorkheftruckverkeer mengen, zijn er afschermingen om te voorkomen dat een vorkheftruck de grens van een 
wandelpad overschrijdt en om voetgangers binnen afgebakende zones en toegangspunten te houden.



  Rack End / rekbescherming

  TB Plus / bescherming van brandblusapparatuur

  TB Triple Super / machinebescherming   TB 400 / bescherming van transportbanden

  TB Plus  SG Swing / bescherming van wandelpaden

  Goal Post / bescherming van industriële deuren

  KP Universal  KP 150 / kolombescherming

  KOLOM- EN HOEKBESCHERMING
De beste bescherming voor steunpilaren en -kolommen

Steunpilaren en -kolommen in industriële gebouwen moeten perfect beveiligd 

worden. Op lange termijn kunnen aanrijdingen immers de stabiliteit van de 

hele draagstructuur in het gedrang brengen. Onze kolombeschermers bestaan 

uit twee delen, die op eenvoudige wijze goed aansluitend rond de pilaar wor-

den aangebracht. Ze hebben een hoog compressievermogen dat schokken 

moeiteloos opvangt, waardoor de pilaar zelf van structurele schade gespaard 

blijft.  

Voor de bescherming van kleinere, niet-dragende kolommen zijn onze hoek-

beschermers geschikt.

  VEILIGHEIDSPOORTEN
Vernieuwende toegangspoorten

Een poort die achteloos wordt opengelaten kan de veiligheid ernstig in het 

gedrang brengen. Onze veiligheidspoorten maken komaf met dit risico dankzij 

de zelfsluitende schuif- en draaipoorten met bijhorende balustrades. Dit zorgt 

voor vlotter en veiliger verkeer tussen de verschillende zones in uw bedrijf.

  REKBESCHERMING
Perfecte bescherming voor rekken

Aanrijdingen met magazijnrekken kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Als 

de rekken instorten, leidt dit bijna altijd tot erg hoge materiaalkosten en alles 

wordt vaak nog verergerd door een oncontroleerbaar domino-effect. Bovendien 

zorgt dit in nagenoeg alle gevallen voor levensgevaarlijke situaties voor de 

bestuurder van de vorkheftruck en de andere aanwezigen in het gebouw. 

Dergelijke rampscenario’s kunnen nu eenvoudig voorkomen worden door onze 

FLEX IMPACT rekbescherming te plaatsen. 

  BO Impact / bescherming van industriële deuren
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voor meer informatie over onze producten, 
diensten en wereldwijd dealernetwerk

VOLG ONS

ONTDEK ONS VOLLEDIG GAMMA:

Modulaire aanrijdingsbeveiligingssysteem 
uit flexibel polymeer

Industriële veiligheidspoorten 
voor een robuuste valbescherming

Slijtvaste antislip-oplossingen  
voor val- en slippreventie

Onverwoestbare vloermarkering 
die professionaliteit uitstraalt

Beschermende bumpers  
om verwondingen of schade te voorkomen
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