NovoEASY
Verhoogde veiligheid door een elektronisch
aanrij systeem met sensors en verkeerslichten
Kenmerken
• geeft de afstand tussen de vrachtwagen en het gebouw weer met verkeerslichten
• bumpers van hoge kwaliteit Nytrex kunststof in signaal geel

NovoEASY
De ideale aanrij protectie zorgt er voor dat de
vrachtwagen kort voor de bumpers stopt. Schade aan
het gebouw, de vrachtwagen en zelfs aan de bumpers
wordt zo voorkomen. De NovoEASY begeleidt de
vrachtwagenchauffeur op een heel eenvoudige manier.
De sensoren, die worden beschermd door hoogwaardige
kunststof bumpers, meten de afstand tussen de
vrachtwagen en de laadbrug en geven deze via een visueel
signaal (bijv. verkeerslichten) door aan de chauffeur.
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De ideale aanrij bescherming
• voorkomt slijtage aan de bumpers, dus er is geen vervanging nodig
• voorkomt schade aan de vrachtwagen en aan het gebouw
• meet de afstand tussen de vrachtwagen en het gebouw
en geeft deze duidelijk weer met verkeerslichten
• is gemaakt van Nytrex – hoogwaardig slijtvast kunststof in signaal geel
Conﬁguratie volgens uw wensen en behoeften
Stoplichten voor de communicatie met de vrachtwagenchauffeur in
een één- (rood), twee- (rood / groen) of driedelige (rood / geel / groen)
uitvoering. Verkrijgbaar als standaard verkeerslicht met LED-verlichting
of als een compleet modern LED verkeerslicht.
Het model met sensor detecteert bijna alle vrachtwagen contouren. In
dit geval kan de NovoEASY worden gecombineerd met verschillende
buffers. Indien nodig kunnen er twee sensoren worden ingezet.
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Nytrex - het perfecte materiaal voor langdurige aanrij bescherming.
Naast de minimale slijtage en een lange levensduur valt het materiaal
op door zijn signaal gele kleur. Dit levert bij het aandocken extra
orientatiepunten op voor de vrachtwagenchauffeur.
De NovoEASY geeft de chauffeur de mogelijkheid om de vrachtwagen
in een perfecte positie plaatsen, vlak voor de aanrij bescherming. Dit
versnelt het docking proces en voorkomt schade. Als de vrachtwagen
toch tegen de bumpers aan rijdt zullen de Nytrex bumpers het
laadperron permanent beschermen, zonder de gebruikelijke slijtage.
Constructie
• 500 x 250 x 130 mm Nytrex buffer
• sensor voor afstandsmeting
• besturingings kast
• verkeerslicht(en)
Verdere uitvoeringen en formaten op aanvraag.

Stap 1
De vrachtwagen is nog ver van het laadperron verwijderd:
Het verkeerslicht is groen.
Stap 2
De vrachtwagen rijdt tot ongeveer 100 cm voor het laadperron:
Het stoplicht schakelt naar geel. De bestuurder verhoogt zijn aandacht.
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Stap 3
De vrachtwagen rijdt tot op 20 cm afstand van het laadperron, vlak voor
de bumper: Het stoplicht schakelt naar rood. De bestuurder stopt het
voertuig.
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Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Novo EASY vergemakkelijkt het laden in drie stappen:
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