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REKBESCHERMING
Rekbescherming voor optimale magazijnbeveiliging

Rekbeschermers behoeden u niet alleen voor heel wat magazijnschade, ze helpen ook om menselijk leed te voor
komen. Aanrijdingen van stapelrekken door vorkheftrucks behoren tot de meest voorkomende arbeidsongevallen in 
maga zijnen. Magazijniers staan vaak onder een hoge tijdsdruk en moeten dan snel manoeuvreren in een relatief 
kleine ruimte. Een aanrijding tegen een stapelrek is dan ook snel gebeurd. Bijna steeds leiden dergelijke aanrijdingen 
tot torenhoge kosten door materiële schade als gevolg van het instorten van stapelrekken, dikwijls nog eens verergerd 
door een oncontroleerbaar dominoeffect. Daarnaast leidt dit in bijna alle gevallen tot levensgevaarlijke situaties voor 
zowel de heftruckbestuurder als de andere medewerkers die op dat ogenblik aanwezig zijn in het magazijn.

Flexibiliteit

Optionele plaatsingskit

Eenvoudige plaatsing Meerdere kleuren  
verkrijgbaar

Meerdere rekformaten

VOORKOM ARBEIDSONGEVALLEN DOOR EEN GOEDE REKBESCHERMING
Door rekbescherming van de FLEX IMPACT® familie van Boplan te plaatsen, kunt u een dergelijk rampscenario zo goed 
als uitsluiten. Deze impactbestendige reeks van materialen voor rekbescherming is bijzonder energieabsorberend en 
flexibel. Na aanrijding neemt de rekbescherming opnieuw haar oorspronkelijke vorm aan en blijft ze haar uitzicht en 
eigenschappen behouden, terwijl uw stapelrekken ongedeerd blijven.

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:



  RE RACK END MET STEUN
Verstevigde bescherming van rekken tegen aanrijdingen

De RE Rack End met steun is een verstevigde versie van de bestaande RE Rack 

End uit de reeks rekbeschermingen in de FLEX IMPACT® familie. De versterkte 

middenpaal biedt extra ondersteuning en stevigheid bij aanrijdingen tegen de 

uiteinden van uw stapelrekken. Magazijniers, die vaak onder een hoge tijds

druk staan, rijden soms tegen de rekken als ze met hun vorkheftrucks, clarks 

of pallet trucks in de gangpaden van uw magazijn manoeuvreren. De gevolgen 

zijn niet te onderschatten: instortende stapelrekken, beschadigde goederen en 

soms ook lichamelijke schade.

  RE RACK END
Aanrijbeveiliging aan de uiteinden van uw rekken

De RE Rack End Is de perfecte afscherming aan de uiteinden van uw rekken. 

Magazijniers staan vaak onder een hoge tijdsdruk als ze met hun vorkhef

trucks, clarks of pallettrucks door de gangpaden en tussen de rekken moeten 

manoeuvreren. Een aanrijding is dan ook snel gebeurd, waardoor een rek kan 

instorten en op zijn beurt een ernstig dominoeffect kan teweegbrengen.

  RACKBULL®

De universele rekbescherming die past op alle rekken

RackBull van Boplan is een innovatief systeem voor rekbescherming in het 

FLEX IMPACT® gamma, die het instorten van rekken als gevolg van een aanrij

ding helpt te voorkomen. Het ontbreken van een internationale standaard in de 

maatvoering van stapelrekken maakt het voor bedrijven bijzonder moeilijk  

om een rekbescherming te vinden die op al hun stapelrekken past. Er zijn 

momenteel immers verschillende diameters gangbaar voor de reksteunen. 

RackBull maakt hier op spectaculaire wijze komaf mee. U hoeft zich met deze 

rek bescherming geen zorgen meer te maken over de exacte maat, want 

RackBull is de eerste universele rekbescherming op de markt.

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 dominoeffect. 
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. 

REKBESCHERMING
Perfecte bescherming voor rekken

EXTREEM IMPACTBESTENDIG · VERKRIJGBAAR ALS UITEINDEN VAN REKKEN,  
REKBESCHERMING EN BESCHERMPALEN · MODULAIR EN EENVOUDIG TE PLAATSEN · 
BEHOUDT VORM, UITZICHT EN EIGENSCHAPPEN NA AANRIJDING

• Geschikt voor meerdere rekformaten
• Extreem impactbestendig
• Veiligheidsgeel (andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar)
• Vormvast, onderhoudsvriendelijk
• Eenvoudige plaatsing

Stap 1: klik, stap 2: klaar!

Eenvoudige 
plaatsing

Optionele plaatsingskit

RackBull
®

Universele rekbescherming

Impactschuim Stofkap

Geschikt voor meerdere  
rekformaten

PLAATSING VIA ÉÉN ENKELE KLIK
Vanaf nu behoren de zorgen om het juiste formaat 
en complexe plaatsingsmethodes definitief tot het 
verleden. Druk de RackBull gewoon tegen de rek
steunen van het rek en u hoort automatisch een 
klik. De RackBull is gemonteerd. Snel, efficiënt en 
buitengewoon eenvoudig!

110 mm 100 mm 90 mm



  RackBull® / bescherming van poten van rek

  RackBull® / bescherming van poten van rek

  RackBull® / bescherming van poot van rek

  RackBull® / bescherming van poten van rek

  Rack End / rekbescherming

  RackBull®  RackEnd / rekbescherming op meerdere niveaus

  RackBull®  RackEnd / rekbescherming

  RackBull® / bescherming van poten van rek

MEER PRODUCTEN VAN BOPLAN
Ontdek ons ruime productaanbod

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.
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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 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


