
Kunststof Aanrijdbeveiliging
Flexibel, Sterk & Duurzaam



Beschermt:
• Mens
• Materieel 
• Materiaal
• Kapitaal
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Staander
Borgpen Borgpen

Koppeling Absorptie Zone
Rails

Gepatenteerd systeem voor energieabsorptie

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Systeem dat zorgt dat de energie die vrijkomt bij een aanrijding in 3 fases wordt geabsorbeerd en afgevoerd

Wetenschappelijk Ontworpen Bescherming
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Veert terugAbsorbeertBeschermt

Onovertroffen Producten

Memaplex™ Exclusief schokabsorberend materiaal

Ingebouwd geheugen zorgt dat het materiaal 
terugkeert in de originele vorm 

Gepatenteerde koppelingen die zorgen dat de 
energie die vrijkomt evenredig wordt verdeeld 
over de aanrijdbeveiliging

80% van de impact wordt geabsorbeerd

Geen vloerschade

Enorme reductie van onderhouds- en 
reparatiekosten

Kleurvaste componenten, dus geen schilderwerk

UV-bestendig en getest volgens ISO 4892-3

Goed zichtbaar door de opvallende                    
geel-zwarte kleurstelling

Geen roestvorming of reactie met chemische 
stoffen ISO/TR 10358

Krasbestendig met een gemeten hardheid van  
66 volgens ISO 868

Zijn geschikt voor ruimtes met BRC- en HACCP- 
eisen

Hygiënisch afgedicht

Lagere CO² footprint dan staal, dus beter voor  
het milieu

Zijn modulair uit te breiden en eenvoudig te 
monteren zonder bouten en moeren, lassen  
of slijpen

Uitvoerig getest volgens de Europese norm 
PAS13:2017

TÜV gecertificeerd

3-Laags Materiaal

UV-bestendige buitenlaag 

Absorberende 
tussenlaag

Verstevigde 
binnenlaag

Gepatenteerd Materiaal
Dankzij het unieke productieproces 
ontstaat een flexibel materiaal met 
ingebouwd geheugen 



Enkele Vangrails

14,400 Joules*
4 Tons voertuig met 9.6km/h

Enkele Rail
TM

21,350 Joules*
5.9 Tons voertuig met 9.6km/h

Enkele Rail

21,350 Joules*
2 Tons voertuig met 16km/h

Parkeergarage 
Bescherming

Dubbele Vangrails

19,000 Joules*
5.2 Tons voertuig met 9.6km/h

Dubbele Rails
TM

28,950 Joules*
8 Tons voertuig met 9.6km/h

Dubbele Rails
TM

28,950 Joules*
8 Tons voertuig met 9.6km/h

Dubbele Rails

• Aanrijdbeveiliging voor zwaar materieel
• Beschermen van wanden, machines en apparatuur 
• Verschillende diameters, hoogtes en 

weerstandsklassen
• Diverse mogelijkheden voor voetplaten en 

verankering

• Aanrijdbeveiliging voor hoger materieel
• Beschermen van wanden, machines en 

apparatuur
• Verschillende diameters, hoogtes en 

weerstandsklassen

Vangrails licht materieel

3,850 Joules**
1.5 Tons voertuig met 8km/h

Enkele Rail Vloerniveau

3,850 Joules**
1.5 Tons voertuig met 8km/h

Enkele Rail

6,500 Joules**
2.6 Tons voertuig met 8km/h

Dubbele Rails

• Aanrijdbeveiliging voor licht materieel
• Wandbescherming
• Verschillende hoogtes
• Diverse mogelijkheden voor voetplaten en 

verankering

4 *Maximale energiebelasting bij 45° op een rail van 2m **Maximale energiebelasting bij 45° op een rail van 1,5m. 
***Maximale energiebelasting bij 90°.



Hoge Aanrijdbeveiliging

8,200 Joules**
3.2 Tons voertuig met 8km/h

Voetgangershek 7 Rail

21,350 Joules*
5.9 Tons voertuig met 9.6km/h

Voetgangershek+ 6 Rail

28,950 Joules*
8 Tons voertuig met 9.6km/h

Voetgangershek+ 5 Rail

• Beschermen personeel en lading van top 
    tot teen
• Ook leverbaar met overkapping
• Veilige opslagzones creëren
• Beschermen tegen vallende goederen 

Voetgangersafscherming

8,200 Joules**
3.2 Tons voertuig met 8km/h

Voetgangershek 3 Rail

Klaphek - Kort & LangSchuifhek

TM

Voetgangershek 3 Rail

2kN**
Gewicht van drie leunende volwassenen (200kg). 

Verkeers- en voetgangers- 
afscherming zware toepassing

21,350 Joules*
5.9 Tons voertuig met 9.6km/h

Enkele Rail+

28,950 Joules*
8 Tons voertuig met 9.6km/h

Dubbele Rails+

28,950 Joules*
8 Tons voertuig met 9.6km/h

Dubbele Rails+
TM

14,400 Joules*
4 Tons voertuig met 9.6km/h

Enkele Rail+

• Afschermen van voetgangers
• Bestand tegen impacts van lichte voertuigen
• Leverbaar met afsluitbare doorgangen van 0,8 

tot 4 meter

• Afschermen van voetgangers van intern transport 
• Beschermen van rij- en looproutes
• Beschermt tegen zwaarder materieel
• Looppadafscherming met geïntegreerde vangrail
• Verschillende diameters en weerstandsklassen
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TM

Joules-noteringen zijn ter referentie. Onze deskundige technische teams zullen altijd de juiste producten adviseren voor uw specifieke situatie. Slagvastheid 
is onderhevig aan omgevingsfactoren. Bekijk de datasheets per product voor meer informatie. Data is correct op het moment van schrijven.

(zelfsluitend tot 1,2 meter doorgang)

(met geïntegreerde vangrail)

(met dubbele geïntegreerde vangrails)



Alarm Bar

Stootbalken

Kolombeschermers

Doorgangsbescherming

3,000 Joules*
1.9 Tons voertuig met 6.4km/h

Stootbalk

TM

4,200 Joules*
2.6 Tons voertuig met 6.4km/h

Stootbalk

4,200 Joules*
2.6 Tons voertuig met 6.4km/h

met
RackEnd Staanders

TM

8,200 Joules**
3.2 Tons voertuig met 8km/h

Kolombeschermer

1,600 Joules***
1.8 Tons voertuig met 4.8km/h

Kolombeschermer

19,450 Joules**
5.4 Tons voertuig met 9.6km/h

Kolombeschermer+

5,400 Joules***
6 Tons voertuig met 4.8km/h

Beschermpaal

5,400 Joules***
6 Tons voertuig met 4.8km/h

Hoogtebegrenzer

• Beschermen tegen doorstekende lepels
• Bescherming voor wanden, apparatuur en 

machines
• Te gebruiken als palletaanslag
• Toepasbaar onder bestaande aanrijdbeveiliging
• Leverbaar met versterkt vulprofiel

• Beschermen van kolommen
• Duidelijk zichtbaar voor bestuurders
• Modulair en stapelbaar
• Onzichtbare pengatverbinding

• Beschermen deuren en doorgangen
• Voorkomen aanrijdingen met leidingen en 

overheadapparatuur
• Duidelijk zichtbaar voor bestuurders
• Voorkomen doorrijden te hoge voertuigen

6 *Maximale energiebelasting bij 45° op een rail van 2m **Maximale energiebelasting bij 45° op een rail van 1,5m  
***Maximale energiebelasting bij 90°.



Stellingbescherming

Dockbescherming

Oplossingen en 
accessoires op maat

• Beschermen van stellingen en vloeren
• Voorkomen dat de lepels van heftrucks 
 schade aanrichten
• Staander met roterende kraag met verzonken bouten
• Verschillende weerstandsklassen
• Leverbaar met geïntergreerde palletaanslag

5,600 Joules*
3.5 Tons voertuig met 6.4km/h

RackEnd Enkele Rail

8,400 Joules*
5.2 Tons voertuig met 6.4km/h

RackEnd Dubbele Rails

21,350 Joules*
8.5 Tons voertuig met 8km/h

RackEnd Enkele Rail

1,000 Joules***
Staanderbescherming

Dock Roller

Trailerplaten Truckstop

12,000 Joules***
7 Tons voertuig met 6.4km/h

Dock Gate

• Beschermen van laaddocks
• Verschillende afmetingen en 

weerstandsklassen
• Voorkomen aanrijdingen met dockdeuren
• Voorkomt afrijden dock bij geopende deur

• Unieke samenstelling
• Oplossingen voor iedere specifieke situatie
• Schuifvoetplaten maken het mogelijk om de 

aanrijdbeveiliging te verplaatsen
• Speciaal ontwikkeld middel om aanrijdbeveiliging 

gemakkelijk schoon en antistatisch te maken 
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TM TM

Joules-noteringen zijn ter referentie. Onze deskundige technische teams zullen altijd de juiste producten adviseren voor uw specifieke situatie. Slagvastheid 
is onderhevig aan omgevingsfactoren. Bekijk de datasheets per product voor meer informatie. Data is correct op het moment van schrijven.



Onze onderhoudskosten zijn enorm veel lager sinds wij de kunststof aanrijdbeveiliging van A-SAFE hebben geïnstalleerd. 

Het grootste probleem was de schade die de heftrucks aanrichten, we hebben nu een veiligere situatie gecreëerd. Niet 

alleen voor de voetgangers maar ook voor de bestuurders van de heftrucks.

Veiligheidskundige , Kimberly-Clark

asafe.nl

Over A-SAFE

A-SAFE is marktleider in flexibele aanrijdbeveiliging sinds de oprichting in 1984. Het materiaal is een 
krachtige mix van verschillende kunststoffen en rubber. De aanrijdbeveiliging van A-SAFE kan daardoor 
kracht absorberen en afvoeren om vervolgens weer terug te keren in de originele vorm. Onze producten 
verhogen de veiligheid op de werkvloer en zijn getest op een gecertificeerde testinstallatie. 

• A-SAFE heeft een grote R&D afdeling die continu nieuwe 
producten introduceert en bestaande producten 
verbetert.

• Geavanceerd productieproces
• Gehele productie in eigen beheer van grondstof tot 

eindproduct

 
• Getest in praktijksituaties volgens PAS13:2017
• Getest op een TÜV gecertificeerde testinstallatie

410-0518  

A-SAFE is uitvinder en fabrikant van het eerste 
flexibele aanrijdbeveiligingssysteem ter 
wereld dat van kunststof gemaakt wordt.

Wereldwijd en lokaal
Overal ter wereld helpen de 
A-SAFE adviseurs u graag met 
uw veiligheidsvraagstukken.


