
De Truckstop
Voorkom dat vrachtwagens vroegtijdig vertrekken!
Beveilig uw laad- en loskade.

Veilig! 

voorkom dit!



De Truckstop is een zeer degelijke beveiliging tegen voortijdig vertrek van vrachtwagens 
Geschikt voor intensief gebruik

De TRUCKSTOP is een beproefd systeem 
dat zich al meer dan 10 jaar met succes 
heeft bewezen.

Samenstelling
•	 metalen	chassis	uit	één	stuk
•	 de	 basis	 van	 het	 systeem	 doet	 tevens	 dienst	

als wielgeleider
•	 een	 mobiele	 unit	 waarin	 het	 hydraulische	

systeem	zit
•	 een	wielgeleider	 voor	 de	 andere	 zijde	 van	 de	

truckstop
•	 een	schakelkast	voorzien	van	
 mini verkeerslichten
•	 rood/groene	verkeerslichten	voor	buiten

Werking
•	 buiten	 gebruik	 is	 het	 systeem	 opgeborgen	

achteraan	de	kade,	de	 vrachtwagen	kan	 zon-
der	problemen	tot	tegen	de	bumpers	rijden

•	 het	 systeem	 kan	 met	 één	 druk	 op	 de	 knop		
worden geactiveerd

•	 het	 blokkeren	 van	 de	 vrachtwagen	 gebeurt	
hydraulisch	en	duurt	minder	dan	15	seconden	

•	 pas	 als	 de	 vrachtwagen	 geblokkeerd	 staat	
wordt	 de	 leveller	 vrijgegeven	 voor	 bediening	
en	gebruik

•	 met	een	sleutel	kan	het	systeem	worden	uit-
geschakeld

•	 eenvoudig,	snel	en	efficiënt
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De Truckstop is een zeer degelijke beveiliging tegen voortijdig vertrek van vrachtwagens 
Geschikt voor intensief gebruik

Kenmerken
•	 eenvoudig	en	betrouwbaar
•	 de	blokkeerarm	kan	een	kracht	van	20	ton	

tegenhouden
•	 eenvoudig	en	snel	te	installeren
•	 bouwkundige	voorzieningen	blijven	tot	een	

minimun	beperkt
•	 werkt	op	3	x	220V,	alsook	op	3	x	400V
•	 de	bedieningskast	is	compleet
•	 de	blokkering	van	het	wiel	is	DIRECT
•	 de	vrachtwagen	kan	niet	meer	kruipen
•	 voor	installatie	en	ingebruikname	kunt	u	

rekenen	op	deskundige	hulp	van	Novoferm	
Industrie

•	 kan	zowel	links	als	rechts	gemonteerd	worden

Dé voordelen 
•	 wordt	op	het	wegdek	gemonteerd
•	 geen	ongecontroleerde	activiteit	aan	uw	laad-

kade.	U	controleert	het	volledige	procédé	van	
laden en lossen

•	 het	systeem	blokkeert	alle	type	vrachtwagens,	
een-, twee- en drie-assers, volumetransport, 
containerwagens etc. Bij vrachtwagens met 
side-kit	of	body-kit,	kan	het	systeem	door	een	
leidinggevende	worden	gedeactiveerd.	Een	bij-
komende keg (optioneel) kan dan (handmatig) 
voor het wiel worden geplaatst

•	 eenvoudig,	betrouwbaar	en	sterk!	

Een	zeer	komplete	
besturingskast	met	
duidelijke instructies 
voor	bediening

De	wieldetector De	wieldetector	in	
actie

Verkeerslichten
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De	Truckstop	in	
rustpositie

De	Truckstop	in	positieDe	Truckstop	wordt	
voor een van de wielen 
geplaatst

Veilig!



Novoferm, altijd bij u in de buurt 
De Novoferm Groep is een van de toonaangevende firma’s op het gebied van industriële deuren, loopdeuren, kozijnen en 
aandrijvingen. Wij bieden een uitgebreid programma producten voor particulieren en bedrijven. Al onze producten worden 
ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en laatste stand van de techniek. Daarnaast garanderen 
wij optimale functionaliteit en een inovatief design. Binnen Europa wordt er op diverse lokaties geproduceerd en zorgt een 
uitgebreid dealernetwerk er voor dat u altijd lokaal geholpen kunt worden.
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Novoferm Industrie
Boomsesteenweg 75
B-2630 AARTSELAAR
T 03 - 366 46 66
F 03 - 366 47 77
www.novofermindustrie.be

Uw Novoferm dealer :


