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EEN STORING 
VEILIG

OPLOSSEN OP 
HOOGTE ?

Dé oplossing voor een veilige toegang tot de 
PalletDoorrolStellingen (PDS)



2

ZO 'EASY’  
KAN  
VEILIGHEID 
ZIJN

De BITO 
easyHOOK
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TOEPASSING

VEILIGHEID VOOR ALLES – 
TOEGANG TOT STELLINGEN ZONDER RISICO'S

ALLE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
De PDS Access Kit maakt het mogelijk om 
fouten te analyseren, storingen bij pallets  op 
te lossen, het systeem te onderhouden en te 
reinigen in de PalletDoorrolStellingen (PDS). 
Met de PDS Access Kit krijgt u een veilige en 
eenvoudige toegang tot de schappen. 

 + De werknemers zijn op elk moment veilig 
en gezekerd: alle staanders op alle hoog-
tes zijn voorzien van uitvoerig geteste en 
gecertificeerde verankeringspunten.

 + Antislipplanken verhogen de begaan-
baarheid. Ze maken het mogelijk om 
veilig op de rolbanen te wandelen 

 + U kunt veilig problemen analyseren en 
herstellen dankzij de vergrendeling van 
de storingspalletten

 + Conform aan de laatste gezondheids- en 
veiligheidsnormen.

 + Verhoogde algemene arbeidsveiligheid 
voor stellingoperatoren en personeel

 + Eenmalige investering

De PDS Access-Kit van BITO  
is ontwikkeld in nauwe samen-
werking met de Duitse Wet-
telijke Ongevallenverzekering 
(DGUV), afdeling Handel en  
Goederenlogistiek.
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HET SYSTEEM

STORING? OPLOSSING!

1

2

3

Met de PDS Access Kit sla je drie vliegen in één klap. U kunt storingen in het stellingkanaal opsporen, noodzakelijke 
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren (bijv. aan het FlowStop-blokkeringssysteem, de invoertrechter, de 
rem- en draagrollen) én het kanaal veilig reinigen.

STORING
Om binnen een kanaal in de 
PalletDoorrolStelling storingen 
op te lossen met geblokkeerde 
palletten of andere algemene 
fouten.

REINIGING
Eenvoudig schoonmaken van 
rolbaanonderdelen in het 
kanaal, zeker in de voedingsin-
dustrie een aanrader.

ONDERHOUD
Voor herstellingen en on-
derhoud in een kanaal (bijv. 
FlowStop, draagrol, remrol, 
invoertrechter, bescherming 
van de rollenbaan, enz.)



5

HET SYSTEEM

Via het aangrenzende kanaal, 
waarop u dankzij planken veilig 
kan lopen, bereikt u gemak-
kelijk de geblokkeerde pallet. 
Zet deze pallet vast met de 
vergrendeling 'Heavy'.
De medewerker die via de 
easyHOOK en twistlock 
karabijnhaak is beveiligd, kan 
de storing analyseren en veilig 
herstellen.

Ook herstellingen, zoals het 
vervangen van beschadigde 
draag- of remrollen in het 
stellingkanaal, kunt u eenvou-
dig en veilig uitvoeren. Nadat 
het kanaal is leeggemaakt, 
kan de beveiligde medewerker 
direct via de onderhoudskorf 
het kanaal, waarop planken zijn 
gelegd, betreden.

De PDS Access Kit vergemak-
kelijkt ook heel wat andere 
taken: stof, vuil, vloeistoffen 
en andere onzuiverheden op 
de rollenbanen verwijderen, 
of vreemde voorwerpen zoals 
verpakkingsfolie. Ook hier 
stapt de medewerker meteen 
het kanaal op waarop planken 
zijn aangebracht.

TOEGANG KRIJGEN TOT STELLINGEN WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG 

De medewerker is beveiligd via de easyHOOK stophaak en de twistlock 
karabijnhaak, plus een valbeveiliging en een veiligheidsharnas. Na het 

plaatsen van de start- en passeerplanken kunnen de verbindingsplanken in 
het aangrenzende kanaal of in het storingskanaal worden geplaatst totdat 

het probleemgebied is bereikt. 

STAP-VOOR-STAP INSTRUCTIES

1. Zoek een veilig verankeringspunt om 
de easyHOOK te bevestigen, en haak de 

twistlock karabijnhaak vast.

2. Nadat u de onderhoudskorf hebt 
geopend, plaatst u de startplaat in het 

aangrenzende kanaal.

3. Draai de FlowStop-vlag opzij en 
maak ze vast met de klem.

4. Leg de passeerplank tot aan de gele 
stang van de wielstopper

5. Plaats eerst de passeerplank,
en dan de verbindingsplanken
tot u het werkgebied bereikt.
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ONDERDELEN

HOU HET VEILIG 
MET DE  
PDS ACCESS KIT  
STARTERKIT

VOORBEELDBEREKENING

Voor een veilige toegang tot de rollenbanen hebt u drie verschillende platen nodig: 1× startplank, 1× passeerplank en, afhan-
kelijk van de stellingdiepte, een overeenkomstig aantal verbindingsplanken. In een systeem waarin bijvoorbeeld acht euro-
palletten in de lengterichting worden opgeslagen, zijn naast de start- en passeerplanken zeven verbindingsplanken nodig.

ADD-ON-KIT

+

+

INHOUD

 + 5× BITO-easyHOOK
 + 5× twistlock karabijnhaak
 + 1× vergrendeling 'heavy'
 + 1× vergrendeling 'light'
 + 1× FlowStop klemapparaat
 + 1× hoogtebeveiliging
 + 1× veiligheidsharnas
 + BITO-planken voor de begaanbaarheid 
van rollenbanen
 · 1x startplank
 · 1x passeerplank
 · 4x verbindingsplank

1X STARTERKIT

INHOUD

 + 1× BITO-easyHOOK
 + 1x twistlock karabijnhaak
 + 1× verbindingsplank

3X ADD-ON-KIT
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ONDERDELEN

ACCESS KIT-ONDERDELEN
1 BITO easyHOOK — 2 twistlock karabijnhaak — 3 vergrendeling 'heavy’ 

4 vergrendeling 'light’ — 5 FlowStop klemapparaat — 6 hoogtebeveiliging — 7 veiligheidsharnas 
8 valhelm (optioneel) — 9 startplank — 10 passeerplank — 11 verbindingsplank

Lees meer info op www.bito.com
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BITO SYSTEMS NV

Hoofdkantoor België:  Kantoor Nederland: 
Boomsesteenweg 97  Bredaseweg 185 
B-2630 Aartselaar   NL-4872 LA Etten-Leur 
Tel.: 03 870 99 00   Tel.: 030 711 30 90 
Fax: 03 870 99 01   Fax: 030 711 30 91 
info.BE-NL@bito.com  info.BE-NL@bito.com 
www.bito.com   www.bito.com

ONTWIKKELD IN SAMENWERKING MET 
DE DUITSE WETTELIJKE ONGEVALLEN-
VERZEKERING (DGUV).  
VOORZIEN VAN UITVOERIG GETESTE  
EN GECERTIFICEERDE VERANKERINGS-  
PUNTEN VOOR EEN VEILIGE TOEGANG 
TOT STELLINGEN.

PD
S_

A
cc

es
s_

K
it_

B
EN

L/
/ 0

51
9




