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ACCESS KIT
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FOKUS PÅ 
MEDARBEJDER-

SIKKERHED

 
Sikker adgang til kanaler i  
pallegennemløbsreol (PDS)
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SÅ ENKEL  
KAN  
SIKKERHED 
VÆRE

BITO easyHOOK
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ANVENDELSE

PÅ DEN SIKRE SIDE –  
RISIKOFRI ADGANG TIL REOL

KORT FORTALT
PDS Access Kit muliggør fejlfinding,  
fejlafhjælpning samt udførelse af  
rengørings- og vedligeholdelsesarbejde  
i pallegennemløbssystemer (PDS)  
via let og sikker adgang til reolen. 

 + Medarbejdersikkerhed i højsædet:  
Gennemtestede og certificerede  
fastgørelsespunkter på alle  
reolstolper og reolniveauer

 + Skridsikre gangplader gør det muligt  
at bevæge sig sikkert på rullebanerne 

 + Sikker fejlfinding og -afhjælpning  
gennem blokering af den  
fejlbehæftede palle

 + Gennemtestet og i overensstemmelse 
med de nyeste sikkerhedsstandarder

 + Øget medarbejdersikkerhed
 + Éngangsinvestering

BITO's PDS Access Kit  
er udarbejdet i tæt  
samarbejde med DGUV  
(Deutsche Gesetzliche  
Unfallversicherung),  
som dækker brancher  
indenfor handel og  
varelogistik.
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SYSTEM

 PROBLEM! LØSNING

1

2

3

Med PDS Access Kit slår man tre fluer med ét smæk - sikker eliminering af forhindringer i kanalen, udførelse af påkræ-
vet reparations- og vedligeholdelsesarbejde (f.eks. på FlowStop-palleseparator, in-feed-guide, bremse- og bæreruller) 
samt rengøringsarbejde i kanalen.

PROBLEMLØSNING
Til eliminering af blokerede 
paller eller generelle problemer 
i en pallegennemløbskanal

RENGØRING
Til rengøring i en kanal,  
f.eks. rensning af ruller  
(levnedsmiddelindustrien)

VEDLIGEHOLDELSE
Til reparations- og vedligehol-
delsesarbejde i en kanal (feks. 
FlowStop, bærerulle, bremse-
rulle, in-feed-guide, beskyttel-
se af transportruller m.m.)
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SYSTEM

Via nabokanalen, som er be-
lagt med gangplader, når man 
let og sikkert frem til den fejl-
behæftede palle. Med BITO's 
palleblokeringsværktøj ”heavy” 
sikres pallen. Ved hjælp af 
easyHOOK og twistlock- 
karabinhage er medarbejderen 
sikret og kan nu analysere  
problemet og eliminere dette.

Også reparationer som f.eks. 
udskiftning af beskadigede 
bære- eller bremseruller i 
kanalen lader sig let og sikkert 
udføre. Når kanalen er tømt, 
kan den sikrede medarbejder 
via arbejdskurven gå direkte 
ind i den med gangplader 
belagte kanal.

Fjernelse af støv, snavs, væsker 
samt andre urenheder og 
fremmedlegemer (f.eks.  
strækfilm) fra rullebanerne  
lettes betydeligt med PDS 
Access Kit. Også her kan  
medarbejderen gå direkte ind 
i den med gangplader belagte 
kanal.

LET ADGANG TIL REOLEN 

Ved hjælp af forankringskrogen easyHOOK, twistlock-karabinhage samt 
dobbelt fangindretning og faldsikringssele sikres medarbejderen. Efter 

ilægning af start- og passageplader kan forbindelsesplader lægges i den 
tilstødende eller berørte kanal, indtil man når frem til det berørte område. 

TRIN FOR TRIN

1. Fastgør easyHOOK og hægt  
twistlock-karabinhagen på,  

og du er sikret.

2. Efter åbning af arbejdskurven  
lægges startpladen i  

nabokanalen.

3. Sving separatorens FlowStop-fane  
over mod siden og fastgør den  

med spændeværktøjet.

4. Læg passagepladen frem til  
separatorens gule  

forankring.

5. Efter passagepladen lægges nu  
forbindelsesplader i kanalen frem  

til problemområdet.
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SYSTEMKOMPONENTER

ALTID SIKKER 
MED PDS  
ACCESS KIT 
STARTPAKKE

EKSEMPEL

For sikker adgang til rullebaner kræves 3 forskellige pladetyper (1 startplade, 1 passageplade samt et passende antal for-
bindelsesplader afhængig af kanaldybden). Til et anlæg, hvor der f.eks. indlastes 8 Europaller på langs, kræves der udover 
start- og passageplade 7 forbindelsesplader.

TILLÆGSPAKKE

+

+

INDHOLD

 + 5× BITO-easyHOOK
 + 5× twistlock-karabinhage
 + 1× palleblokeringsværktøj "heavy"
 + 1× palleblokeringsværktøj "light"
 + 1× spændeværktøj FlowStop
 + 1× dobbelt fangindretning
 + 1× faldsikringssele
 + BITO gangplader for adgang til rulleba-
ner:
· 1× startplade
· 1× passageplade
· 4× forbindelsesplade

1× STARTPAKKE

INDHOLD

 + 1× BITO-easyHOOK
 + 1× twistlock-karabinhage
 + 1× forbindelsesplade

3× TILLÆGSPAKKER
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SYSTEMKOMPONENTER

DELE TIL ACCESS KIT
1 BITO easyHOOK — 2 Twistlock-karabinhage — 3 Palleblokeringsværktøj "heavy” 

4 Palleblokeringsværktøj "light"  — 5 Spændeværktøj FlowStop — 6 Dobbelt fangindretning — 7 Faldsikringssele  
8 Sikkerhedshjelm (valgfri) — 9 Startplade — 10 Passageplade — 11 Forbindelsesplade

For yderligere oplysninger se: www.bito.com
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DENNE LØSNING TIL GENNEMTESTET  
OG CERTIFICERET FASTGØRELSE FOR 
SIKKER REOLADGANG ER UDARBEJDET 
I SAMARBEJDE MED DGUV  
(TYSK HOVEDFORBUND FOR LOVPLIGTIG ARBEJDSSKADE- OG 
ARBEJDSULYKKESFORSIKRING)

BITO STORAGE SYSTEMS NORDIC

Agerhatten 16 C, indg. 4

DK-5220 Odense SØ

Tel: +45 70 21 51 51

info@bito.dk

www.bito.com
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