
READY FOR IMPACT

GRILL BARRIER
Aanrijdbeveiliging tegen (om)vallende goederen

MEER INFO 



  Bescherming tegen slecht gestapelde en/of omvallende goederen

  Aanrijdbeveiliging voor zones met heftruckverkeer  

  Duidelijke afbakening van voetgangerszones en vorkheftruckverkeer

  Actief geheugen: keert na impact terug naar oorspronkelijke vorm

  Distributiecentra 

  In- en uitgaande goederenstromen

  Magazijnen en opslagfaciliteiten

  Transport- en logistieke centra 

TOEPASSINGEN / TYPISCHE OMGEVINGEN :KENMERKEN :

Eindpost met  
flexibel deksel 

Flexibel en impactbestendig 
systeem met rails en posts

GRILL BARRIER
Aanrijdbeveiliging tegen (om)vallende goederen

Gepatenteerd “guillotine”
vergrendelingssysteem

FLEX IMPACT® absorberend
vergrendelingssysteem

Diverse  
voetplaatuitvoeringen 
beschikbaar

Centerafstand  
tussen rails:  
275 mm of 550 mm

Extreem sterk (tot in de kern gekleurd) polymeer  
met “ingebouwd geheugen”

Goed zichtbare  
veiligheidsrails 

Gebruiksvriendelijk  
modulair ontwerp

Post uit 1 stuk voor  
extra stevigheid

Slecht gestapelde goederen en (om)vallende producten kunnen leiden tot zware ongevallen.  Met de 
GRILL BARRIER lanceert Boplan een veiligheidsoplossing die medewerkers beschermt voor gevaar 
zowel van bovenaf als tegen aanrijdingen van voertuigen.  De GRILL BARRIER uit flexibel polymeer is 
bijzonder gebruiksvriendelijk en kan volledig losstaand worden geïnstalleerd. Dankzij het ingenieuze, 
modulaire ontwerp kunnen talloze configuraties in een oogwenk worden gemaakt. De GRILL BARRIER 
is beschikbaar in 2 uitvoeringen: TB 400 GRILL en TB 400 Double GRILL.

  De TB 400 GRILL met enkele buis beschermt personen zowel tegen de 
impact van (lichte) vorkheftrucks als tegen (om)vallende goederen vanop 
hoogte.  Afhankelijk van de grootte van de (gestapelde) goederen kan men 
opteren voor een opstelling met een centerafstand tussen de rails van 275 
mm of 550 mm (max. hoogte: 3.075 mm).

  De TB 400 DOUBLE GRILL is een uiterst robuuste aanrijdbeveiliging voor botsbe-
scherming tegen zware voertuigen en (om)vallende goederen.  De TB-veiligheidsrail 
met dubbele buis biedt voetgangers een verhoogde veiligheid in opslagzones met 
veel heftruckverkeer.  Afhankelijk van de grootte van de (gestapelde) goederen 
kan men opteren voor een opstelling met een centerafstand tussen de rails van  
275 mm of 550 mm (max. hoogte: 3.350 mm).

  HP GRILL werd ontworpen om personen te beveiligen tegen  
(om)vallende producten in zones zonder heftruckverkeer. Deze losstaan-
de afscherming zorgt voor een duidelijke scheiding tussen personen en  
(gestapelde) goederen. Afhankelijk van de grootte van de goederen kan men 
opteren voor een opstelling met een centerafstand tussen de rails van 275 mm 
of 550 mm (max. hoogte: 2.800 mm).

TB 400 GRILL

550
TB 400 DOUBLE GRILL

HP GRILLook be
schikbaar

550

Voorbeeld van een opstelling met 7 rails (H: 2.800mm)

Voorbeeld van een opstelling met 7 rails (H: 2.525mm)

275

275
Voorbeeld van een opstelling met 4 rails (H: 2.800mm)

Voorbeeld van een opstelling met 4 rails (H: 2.525mm)

Voorbeeld van een opstelling met 7 rails (H: 2.250mm)

275

TB400
GRILL 

Perfect ontworpen  
voetplaten met zeer 
efficiënte bevestigingen 
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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

Boplan · HQ
Muizelstraat 12
8560 Moorsele (België)

Boplan France
617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart 

Boplan Germany
IHP-Nord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim

Boplan Netherlands
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht

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

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

 T +33 (0)1 80 88 47 32
 E info@boplan.fr

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

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

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

 T +1 678-890-5906
 E info@boplan.us

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


