
Novo Truck Lock
Vrachtwagen-wegrijbeveiliging

Kenmerken

• verhoogt de veiligheid tijdens het werken

• vermindert de kans op ongevallen bij het laden en lossen

• aanrij hulp

• onderhoudsvrij systeem

• eenvoudige installatie



De Novo Truck Lock verhoogt de veiligheid van uw 

medewerkers en vermindert de ongevallen tijdens het 

laden en lossen, die ongeveer 80% van alle ongevallen 

met vrachtwagens uitmaken. Hij voorkomt het weg-

rollen of glijden van de vrachtwagen op hellingen en 

bij slechte weersomstandigheden. Ook het overhaast 

wegrijden van de vrachtwagen wordt voorkomen. 

Omdat er geen aandrijving wordt toegepast zijn de 

onderhoudskosten van de Novo Truck Lock zeer laag. 

Ondanks de relatief eenvoudige constructie van het 

systeem, biedt het tot een rechtstreeks gerichte druk 

van maximaal 15 kN een optimale bescherming en is 

daarbij veiliger en professioneler dan wielkeggen.

Materialen

Alle constructiedelen bestaan uit staal (S 235 / S 355), zijn vuurverzinkt en 

optioneel gelakt in RAL 1018 (zink geel).

Technische gegevens

Lengte .........................................................................................4600 mm

Verlenging (Optioneel) ................................................................1000 mm

Breedte .........................................................................................700 mm

Hoogte ...........................................................................................390 mm

Breedte van de verschuifbare blokkeer arm .............................2100 mm

Bouwkundige voorzieningen en montage

De Novo Truck Lock wordt rechts voor het dockingstation op  

een betonnen fundering (aanbevolen) gemonteerd.

• bevestiging aan de vloer met ankerbouten

• bevestiging aan de dragende muur van het gebouw met ankerbouten

• In het geval van verse beton kunnen de ankerbouten ook direct zonder 

te boren worden bevestigd

Optioneel

• elektronica pakket voor het vrijgeven van de Dock leveller  

en de LED-verkeerslichten

• verkeerslichten systeem met optische weergave  

(electronca pakket vereist)

• te combineren met het NovoEasy elektronisch aanrij systeem 

(electronca pakket vereist)

• eindstuk voor tweezijdige bevestiging aan de vloer

• anker bouten voor bevestiging

• verwarmingskabel tegen ijsvorming

• aanrij-geleidingssysteem voor de linker zijde

• versteviging voor betonnen fundering
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Nederland

Novoferm Nederland BV
Tel.:    +31 (0)418 654 700

E-Mail:  industrie@novoferm.nl

Internet: www.novoferm.nl

België

Novoferm Industrie België
Tel.:    +32 (0)3 366 46 66

E-Mail:  info@novofermindustrie.be

Internet: www.novofermindustrie.be


