
VYPROŠŤOVACÍ 
SADA ACCESS KIT

www.bito.com

ZAMĚŘENO NA 

BEZPEČNOST  

ZAMĚSTNANCŮ

Vaše řešení pro bezpečný přístup do 
spádového paletového regálu.
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SNADNÝ  
ZPŮSOB JAK  
DODRŽOVAT 
BEZPEČNOSTNÍ 
PŘEDPISY

Hák BITO easy-
HOOK
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UŽITÍ

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI – 
BEZRIZIKOVÝ PŘÍSTUP DO SPÁDOVÉHO PALETOVÉHO REGÁLU

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED
Vyprošťovací sada PDS Access Kit  
poskytuje snadný a bezpečný přístup do 
spádového paletového regálu pro řešení 
problémů, údržbu a čištění. 

 + Bezpečnost zaměstnanců: Certifikované 
kotevní body na regálových sloupech 
umožňují přístup ke všem úrovním regálů

 + Protiskluzové desky umožňují bezpečnou 
chůzi po válečkových dopravnících 

 + Problémy lze identifikovat a opravit bez 
jakéhokoliv rizika tím, že zablokujete 
"problémové" palety

 + V souladu s nejnovějšími zdravotními a 
bezpečnostními normami

 + Zlepšení bezpečnosti pracovního místa 
pro zaměstnance a uživatele regálů 

 + Jednorázová investice

Vyprošťovací sada PDS Access Kit  
od BITO byla vyvinuta v úzké 
spolupráci s Německou asociací 
úrazového pojištění (DGUV),  
Ministerstvem obchodu a logistiky 
zboží.
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SYSTÉM

 PROBLÉM?! ŘEŠENÍ!

1

2

3

Univerzální vyprošťovací sada PDS Access Kit slouží k několika účelům: zajišťuje bezpečný přístup do regálového  
kanálu ke zjištění příčiny poruchy, zvládnutí opravy, vykonání údržby (např. na FlowStopu, brzdových válcích,  
dopravních válcích nebo na navádění) a čištění regálových součástí.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Bezpečné odblokování palet, 
které uvízly v regálovém  
kanálu; bezpečné řešení  
obecných problémů.

ČIŠTĚNÍ
Snadné čištění součástí  
válečkových drah, ideální 
pro použití v potravinářském 
odvětví.

ÚDRŽBA
Pohodlná oprava a údržba  
součástí v problémovém  
kanálu (např. FlowStop,  
brzdové válce, dopravníkové 
válce, naváděče a další).
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SYSTÉM

Přístup k problému přes 
sousední pruh, který byl pokryt 
protiskluznými deskami.  
Použijte zařízení zablokování 
palet, aby se zabránilo  
neočekávanému pohybu palet. 
Správné zajištění díky  
přístupové sadě Access Kit 
umožňuje montážníkům  
bezpečný přístup k závadě,  
nacházející se v regálovém 
kanálu a opravit ji.

Totéž platí pro opravy  
například poškozených 
dopravních nebo brzdových 
válců. Po odstranění všech 
palet z problémového kanálu, 
se správně zajištěný personál 
může bezpečně pohybovat v 
tomto kanálu po deskách.

Odstranění prachu, nečistot, 
kapalin a jiných nečistot, stejně 
jako cizích předmětů (např. 
obalové fólie) je tak snadné se 
sadou PDS Access Kit. Snadný 
přístup k místu, které má být 
vyčištěno, je zajištěn díky 
přístupovým deskám.

VAŠE ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNÝ PŘÍSTUP DO SPÁDOVÉHO PALETOVÉHO REGÁLU. 

Zvolte bezpečný kotevní bod pro umístění BITO easyHOOK, zajistěte twist-lock  
karabinou, připojte k zajištění proti pádu a sedacímu úvazku. Do sousedního kanálu 

umístěte na válečkovou dráhu startovací a prostřední desku, pak pokládejte spojovací 
desky, dokud se nedostanete k problémové oblasti.

POKYNY KROK ZA KROKEM

1. Zvolte bezpečný kotevní bod pro 
umístění háku BITO easyHOOK, zajistěte 

twist-lock karabinou.

2. Umístěte první desku do sousedního 
kanálu nebo do problémového kanálu.

3. Otevřete FlowStop a pádlo zajistěte 
pojistkou.

4. Prostřední desku položte za doraz 
FlowStopu.

5. Pokládejte desky do kanálu tak  
dlouho, dokud se nedostanete k  

problémové oblasti.
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SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ 
S VYPROŠŤOVACÍ  
SADOU  
PDS ACCESS KIT
ZÁKLADNÍ SADA

PŘÍKLAD KALKULACE

Pro možnost chození na válcových drahách je nutno používat tři typy desek: 1x startovací nášlapná deska, 1x prostřední des-
ka a, v závislosti na hloubce kanálu, odpovídající počet připojovacích desek. Pro přístup do kanálu, který pojme 8 euro palet 
zakládaných na dlouhou stranu, je zapotřebí 1x startovní nášlapnou desku, 1x prostřední desku a 7x spojovací desku.

DOPLŇKOVÁ SADA

+

+

OBSAHUJE

 + 5× hák BITO easyHOOK
 + 5× Twist-lock karabina
 + 1× blokovací zařízení pro těžký náklad
 + 1× blokovací zařízení pro lehký náklad
 + 1× pojistka pro FlowStop
 + 1× jištění proti pádu
 + 1× sedací úvazek
 + BITO desky pro zakrytí válečkových 
drah:
 · 1x startovací nášlapná deska
 · 1x prostřední deska
 · 4x připojovací deska

1X ZÁKLADNÍ SADA

OBSAHUJE

 + 1× hák BITO easyHOOK
 + 1× Twist-lock karabina
 + 1× přípojovací deska

3X DOPLŇKOVÁ SADA
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SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SOUČÁSTI ACCESS KIT
1 Hák BITO easyHOOK — 2 Twist-lock karabina — 3 Blokovací zařízení pro těžký náklad 

4 Blokovací zařízení pro lehký náklad — 5 Pojistka pro FlowStop — 6 Jištění proti pádu — 7 Sedací úvazek  
8 Přilba (volitelné příslušenství) — 9 Startovací nášlapná deska — 10 Prostřední deska — 11 Přípojovací deska

Více informací na www.bito.com
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NAVRŽENO VE SPOLUPRÁCI S DGUV  
(NĚMECKÁ ASOCIACE ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ)  
PRO CERTIFIKACI KOTEVNÍCH BODŮ.

BITO SKLADOVACÍ TECHNIKA 
CZ S.R.O.

Sezemická 2757/2 
Horní Počernice 
CZ-193 00 PRAHA 9 
Tel.:  +420 270 006 021 
Fax:  +420 270 006 022 
info@bito.cz 
www.bito.com
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