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DET ENKLA  
SÄTTET ATT  
FÖLJA  
SÄKERHETS-
FÖRESKRIFTERNA

BITO easyHOOK
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APPLIKATION

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN – 
RISKFRI ÅTKOMST TILL RULLSTÄLL

EN KOLL PÅ FÖRDELARNA
Vårt Access Kit för rullställ ger enkel och 
säker åtkomst till stallaget för felsökning, 
underhåll och rengöring. 

 + Säker arbetsmiljö, hela tiden: Certifierade 
förankringspunkter på gavelstolpen ger 
åtkomst till alla lagringsnivåer 

 + Halksäkra plattor möjliggör säkert arbete 
på rullbanorna 

 + Problem kan identifieras och åtgärdas 
utan risk för att "problempallar" fastnar

 + Uppfyller gällande standard och före-
skrifter för hälsa och säkerhet

 + Förbättrad säkerhet för lagerpersonal
 + Engångsinvestering

BITO Access Kit har designats 
i nära samarbete med han-
dels- och logistikavdelningen 
på DGUV (en tysk organisation 
för olycksfallsförsäkring) som 
främjar produktsäkerhet på 
arbetsplatsen.
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SYSTEM

PROBLEM! LÖSNING.

1

2

3

Vårt mångsidiga Access Kit fyller flera syften: det ger säker åtkomst till en pallkanal för felsökning, reparationer,  
underhåll (t.ex. på pallseparator, bromsrullar, rullbanor, instyrningsskenor) samt rengöring av stallagedelar.

FELSÖKNING
Säker lossning av pallar som 
fastnat i en kanal, enkel hante-
ring av vanliga problem

RENGÖRING
Enkel rengöring av rullbanor, 
idealisk för användning i livs-
medelsbranschen

UNDERHÅLL
Smidig reparation och un-
derhåll av komponenter i en 
pallkanal (t.ex. pallseparator, 
bromsrullar, rullbanor, instyr-
ningsskenor etc.)
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SYSTEM

Få åtkomst till problempunk-
ten via den intilliggande banan 
som täckts av halksäkra plat-
tor. Använd pallsäkringverkty-
get för att förhindra problem-
pallar från att oväntat röra sig 
nedåt på banan. Med ordentlig 
säkring via Access Kit kan per-
sonalen gå på en rullbana för 
att hitta orsaken till problemet 
och åtgärda det.

Samma gäller reparationsarbe-
ten, t.ex. på skadade rullbanor 
eller bromsrullar. När alla pallar 
avlägsnats från "problemkana-
len", kan en ordentligt säkrad 
reparatör tryggt få åtkomst till 
kanalen via en underhållsplatt-
form och gå på åtkomstplat-
torna.

Med vårt Access Kit är det ock-
så enkelt att avlägsna damm, 
smuts, vätskor och andra föro-
reningar, liksom främmande fö-
remål (t.ex. förpackningsfilm). 
Platsen som ska rengöras nås 
smidigt via åtkomstplattorna.

DIN LÖSNING FÖR SÄKER ÅTKOMST TILL RULLSTÄLL 

Välj en säker förankringspunkt för fäste av BITO easyHOOK, lås fast vridlås-
karbinen, fäst fallskyddet och anslut det till kroppsselen. Placera start- och 

mellanplattan, lägg sedan de anslutande plattorna på den intilliggande 
banan eller i den påverkade kanalen tills du når problemområdet. 

STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTIONER

1. Välj en säker förankringspunkt för BITO 
easyHOOK, lås fast vridlåskarbinen

2. Öppna grinden till underhållsplattfor-
men och placera startplattan på rullbanan 

som ligger intill "problemkanalen".

3. Vrid flaggan på pallseparatorn åt sidan 
och säkra den med låsverktyget.

4. Lägg mellanplattan mot den gula 
pallsepatorns stoppskena.

5. Placera anslutande plattor på rullbanan 
tills du når problemområdet.
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KOMPONENTER

ARBETA SÄKERT 
MED ACCESS KIT

STARTKIT

BERÄKNINGSEXEMPEL

Det krävs tre olika typer av plattor för att gå på en rullbana (varje rullbana behöver 1 startplatta, 1 mellanplatta och, beroen-
de på banans djup, ett lämpligt antal anslutningsplattor). En bana som rymmer 8 EUR-pallar som hanteras kortsides kräver 
1 startplatta, 1 mellanplatta och 7 anslutningsplattor.

TILLÄGGSKIT

+

+

INNEHÅLL

 + 5× BITO easyHOOK
 + 5× Vridlåskarbin
 + 1× Pallsäkringsverktyg "heavy duty”
 + 1× Pallsäkringsverktyg "light duty”
 + 1× Låsverktyg för pallseparator
 + 1× Fallskydd
 + 1× Kroppssele
 + BITO-plattor för att täcka rullbanor:

 · 1× Startplatta
 · 1× Mellanplatta
 · 4× Anslutningsplattor

1× STARTKIT

INNEHÅLL

 + 1× BITO easyHOOK
 + 1× Vridlåskarbin
 + 1× Anslutningsplatta

3× TILLÄGGSKIT
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KOMPONENTER

ACCESS KIT-KOMPONENTER
1 BITO easyHOOK — 2 Vridlåskarbin — 3 Pallsäkringsverktyg “heavy duty” 

4 Pallsäkringsverktyg “light duty” — 5 Låsverktyg för pallseparator — 6 Fallskydd — 7 Kroppssele 
8 Skyddshjälm (valfritt tillbehör) — 9 Startplatta — 10 Mellanplatta — 11 Anslutningsplatta 

Mer information på www.bito.com/pds-access-kit
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DESIGNAD I SAMARBETE MED DGUV (EN 
TYSK ORGANISATION FÖR OLYCKSFALLS-
FÖRSÄKRING) FÖR ANVÄNDNING PÅ 
CERTIFIERADE FÖRANKRINGSPUNKTER

BITO LAGERSYSTEM

Florettgatan 29 C 
SE - 254 67 Helsingborg 
 
Tel. +46 (0) 42-151 910 
info@bito.se 
www.bito.se
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