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PRACOWNIKÓW JAKO 

PRIORYTET

Rozwiązanie umożliwiające bezpieczny dostęp do 
systemu paletowych regałów przepływowych (PDS)
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BEZPIECZEŃ-
STWO –  
TO TAKIE  
PROSTE!

easyHOOK 
firmy BITO
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ZASTOSOWANIE

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE – 
 

KRÓTKIE WYJAŚNIENIE
Zestaw naprawczy PDS Access-Kit umożli-
wia analizę błędów, usuwanie problemów 
oraz przeprowadzanie prac konserwacyjnych 
i czyszczących w systemie paletowych rega-
łów przepływowych (PDS) dzięki bezpiecz-
nemu i prostemu dostępowi do regałów. 

 + Pracownicy są w każdej chwili zabez-
pieczeni za sprawą sprawdzonych, 
certyfikowanych możliwości mocowania 
we wszystkich punktach podparcia i na 
wszystkich poziomach.

 + Antypoślizgowe panele do wchodzenia 
umożliwiają bezpieczne wykonanie prac 
na przenośnikach rolkowych. 

 + Bezpieczna analiza i usunięcie błędów 
poprzez zablokowanie palety z usterką

 + Zgodność z najnowszymi normami i 
przepisami BHP

 + Zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa 
pracy dla operatorów regałów i  
personelu serwisowego

 + Jednorazowa inwestycja

Zestaw naprawczy  
PDS Access-Kit firmy BITO 
powstał w bliskiej współpra-
cy z niemieckim ustawowym 
towarzystwem ubezpieczeń 
od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (niem. DGUV),  
dział handlu i logistyki  
towarowej.
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REGAŁ PALETOWY

PROBLEM?  

MAMY ROZWIĄZANIE!

1

2

3

Zestaw naprawczy PDS Access Kit możesz wykorzystać aż w trzech przypadkach! Umożliwia on bezpieczne usuwanie 
usterek w kanale regałowym, wykonanie niezbędnych prac naprawczych i konserwacyjnych (np. przy separatorze 
FlowStop, profilach naprowadzających, rolkach hamujących i nośnych) oraz czyszczenie w kanale.

USTERKA
Do usuwania usterek w 
przypadku zablokowanych 
palet lub ogólnych usterek w 
obrębie kanału w systemie 
paletowych regałów przepły-
wowych

CZYSZCZENIE
Do prac polegających na 
czyszczeniu w obrębie kanału, 
np. czyszczeniu rolek (prze-
mysł spożywczy)

KONSERWACJA
Do prac naprawczych i konser-
wacyjnych w obrębie kanału 
(np. przy FlowStop, rolce no-
śnej, rolce hamującej, profilach 
naprowadzających, ochronie 
przenośnika rolkowego itp.)
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REGAŁ PALETOWY

Za pośrednictwem sąsiedniego 
kanału, który jest wyłożony 
deskami w celu ułatwienia wej-
ścia, można łatwo dostać się 
do palety z usterką. Jest ona 
zabezpieczana wytrzymałym 
urządzeniem blokującym BITO. 
Pracownik zabezpieczony za 
pomocą zaczepu i karabinka 
twist lock może przeanalizo-
wać usterkę i usunąć ją, nie 
podejmując ryzyka.

Ponadto w prosty i bezpieczny 
sposób można wykonać także 
prace naprawcze, takie jak 
wymiana uszkodzonych rolek 
nośnych lub hamulcowych w 
kanale regału. Po opróżnieniu 
kanału zabezpieczony pracow-
nik wchodzi za pośrednictwem 
kosza konserwacyjnego bez-
pośrednio do kanału wyłożo-
nego deskami.

Zestaw naprawczy PDS 
Access-Kit znacząco ułatwia 
także czyszczenie lub usu-
wanie kurzu, brudu, cieczy i 
innych zanieczyszczeń na prze-
nośnikach rolkowych, a także 
ciał obcych, jak np. folia opako-
waniowa. Również w tym 
przypadku pracownik wchodzi 
bezpośrednio do kanału wyło-
żonego deskami.

UŁATWIONY DOSTĘP DO REGAŁÓW! 

Pracownik jest zabezpieczony za pomocą zaczepu easyHOOK i 
karabinka twist lock oraz urządzenia samohamownego i uprzę-

ży. Po włożeniu panelu startowego i przechodniego można 
wkładać panele łączące do sąsiedniego lub danego kanału, aż 

zostanie osiągnięte problematyczne miejsce. 

KROK PO KROKU

1. Zabezpiecz się: Załóż zaczep easyHO-
OK i zawieś karabinek twist lock.

2. Po otwarciu kosza konserwacyjnego 
włóż panel startowy do sąsiedniego 

kanału.

3. Odchyl chorągiewkę FlowStop i 
zabezpiecz ją przy użyciu urządzenia 

zaciskowego.

4. Włóż panel przechodni do żółtego 
ogranicznika separatora.

5. Po włożeniu panelu przechodniego 
wkładaj panele łączące do kanału, aż 

zostanie osiągnięte miejsce pracy.
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SYSTEMU

Z PDS ACCESS-
-KIT ZAWSZE 
BEZPIECZNIE
ZESTAW „STARTER”

PRZYKŁADOWE OBLICZENIE

Do bezpiecznego wchodzenia na przenośniki rolkowe potrzebne są trzy różne deski (1× panel startowy, 1× panel przechodni 
i w zależności od głębokości kanału odpowiednia liczba paneli łączących). W przypadku instalacji, wzdłuż której jest maga-
zynowanych np. osiem europalet, potrzeba – oprócz panelu startowego i przechodniego – siedem paneli łączących.

ZESTAW „DODATKOWY”

+

+

SPIS TREŚCI

 + 5× BITO easyHOOK
 + 5× karabinek twist lock
 + 1× ciężkie urządzenie blokujące
 + 1× lekkie urządzenie blokujące
 + 1× urządzenie zaciskowe FlowStop
 + 1× urządzenie samohamowne
 + 1× uprząż
 + Deski BITO umożliwiające wejście na 
przenośniki rolkowe:
 · 1× panel startowy
 · 1× panel przechodni
 · 4× panel łączący

1× ZESTAW „STARTER”

SPIS TREŚCI

 + 1× BITO easyHOOK
 + 1× karabinek twist lock
 + 1× panel łączący

3× ZESTAW „DODATKOWY”
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SYSTEMU

ELEMENTY ZESTAWU ACCESS-KIT
1 BITO easyHOOK — 2 karabinki twist lock — 3 ciężkie urządzenia blokujące 

4 lekkie urządzenie blokujące — 5 urządzenie zaciskowe FlowStop — 6 urządzenie samohamowne — 7 uprząż  
8 kask ochronny (opcjonalnie) — 9 panel startowy — 10 panel przechodni — 11 panel łączący

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.bito.com
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ROZWIĄZANIE OPRACOWANE WE 
WSPÓŁPRACY Z DGUV ZAWIERAJĄCE 
SPRAWDZONE, CERTYFIKOWANE PUNK-
TY MOCOWANIA W CELU ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO REGAŁÓW

BITO POLSKA SP. Z O.O.

ul. Połczyńska 116A 
01-304 Warszawa 
Tel. +48 22 666 22 20 
Faks: +48 22 666 22 21 
info@bito.pl 
www.bito.com
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