GWL 2300 – Global Wheel-Lok™ Fordonslåsning
Global Wheel-Lok är den enklaste och
eﬀektivaste lösningen för att bidra till att
undvika olyckor relaterade till att trailers
körs iväg för tidigt eller krypolyckor vid
lastkajen. Den erbjuder den mest mångsidiga
konstruktionen för ett antal olika trailertyper,
bland annat bakluckor, lastluckor eller lågt
hängande fenders.
Global Wheel-Lok lanserades 1997 och har
förbättrats löpande och bevisat sin tillförlitlighet
om och om igen – över hela världen!

Skydd mot aggressiva utkörningar
Global Wheel-Lok klarar av utkörningskrafter på
över 115 kN och överstiger därmed kraven för en
fordonslåsning FEM* klass 3 för både tomma OCH
fullastade trailers, oavsett hjulens storlek.
*European Materials Handling Federation (FEM) riktlinjer för
fordonslåsningsanordningar 11.005

Lågt underhåll – Maximal drifttid
Lättåtkomliga smörjningspunkter och enkel
elektromekanisk konstruktion med bara ett fåtal rörliga
delar för att garantera maximal tillförlitlighet. Presterar
i alla väderförhållanden.

Säker och automatisk positionering
Låser säkert i stort sett alla typer av trailers. Låsarm
i höghållfast stål kan justeras efter olika däckstorlekar
för tajt och pålitlig låsning. Det krävs ingen extern kraft
för att positionera.

Konsekvent positionering i mitten
Trailern positioneras korrekt med wheel guides, vilket
skyddar byggnaden och säkerställer eﬀektiv försegling
vid kaj.

Heltids kommunikationssystem
Kommunikationssystem med LED-ljus utomhus och
inomhus (röda och gröna trafikljus), ljudlarm och
varningssignaler.

Gränssnitt för säkerhetssystem
Wheel-Lok fordonslåsning kan fysiskt förbättra säkerheten
på en anläggning när det kopplas till en byggnads aktiva
säkerhetssystem. Om en inkopplad fordonslåsning
manipuleras, aviseras byggnadens säkerhetssystem och
ett facilitetsprotokoll följs.

Mångsidig låsningskapacitet
Lätt att kombinera med vårt breda utbud med portar
och lastbryggor för kajer, säkerhetsräcken och andra
säkerhetsprodukter för att säkerställa ett pålitligt
heltidsskydd för dina medarbetare på lastkajen.

Överkörningskåpor för att lägre fordon
ska kunna köra förbi aktivatorn utan att
aktivera Wheel-Lok

www.ritehite.com

Skydd för stänkskydd kommer att skydda
mot att stänkskärmar kläms mellan hjulet
och låsarmen

Aktivatorn drar upp låsarmen till sin fulla
höjd och anpassar sig till hjulet för en stabil
förankring.

Med hjälp av wheel guides blir det
möjligt med konsekvent positionering
i mitten

Specifikationer
Allmän beskrivning

Säkerhetsfunktioner

Alternativ

Global Wheel-Lok™ är en fordonslåsning som monteras på utsidan
och konstruerad för att säkra i stort sett alla typer av trailers vid
lastkajen. Den låser fast in bakdäcket på förarsidan med en 510 mm
hög integrerad låsarm. För mindre fordon eller fordon med liten
däckdiameter finns det en version med en sänkt låsarm (375 mm hög).

» Automatisk inställning av däckstorlek: ställer in däckstorlek mellan
700 och 1200 mm i diameter för att bidra till maximal fasthållning.
» Extra överkörningskåpa (tillval): minimerar lastbilens lutningsrörelse
när den kör över låsningsarmen.
» Överkörningskåpa i aluminium (tillval): gör det möjligt för mindre
fordon (upp till 3,5 ton) att köra över aktivatorn utan att aktivera
låsningsarmen.
» Skydd för stänkskydd (tillval): Skydd för stänkskydd kommer att
skydda mot att stänkskärmar kläms mellan hjulet och låsarmen.
» Manuell frigöring: för att frigöra systemet utifall strömavbrott.

» Version för Storbritannien (för körning på vänster sida)
» Lägre låsarm (375 mm) för EU-version (körning på höger sida)
» 	
Lägre låsarm (375 mm) för version för Storbritannien (körning
på vänster sida)
» 	
Uppgraderingssats för lägre låsarm för enheter byggda från
maj 2018
» 	
Styrskåpsalternativ: Nyckel för fastlåsning, Override-nyckel,
förregling av styrskåp, uppvärmning i styrskåp
» 	
Brytare (ger signal att lastbryggan är parkerad i viloläge
rekommenderas speciellt för Rite Hite Safe T lip bryggor men även
andra fabrikat för ökad säkerhet)
» Manuell tryckventil (nödöppningsmekanism)
» Kortare wheel guide på GWL-sidan
» Stålhylsa för låsarmen
» Extra markplatta för aktivatorn (förzinkad)
» Ytterligare varningsskyltar
» Överkörningskåpor och skydd för stänkskydd

Användning
När fordonet närmar sig lastkajen så styrs den in mellan wheel
guidsen. Sedan får den kontakt med fordonslåsningens aktivator som
börjar röra sig mot kajen med hjälp av trailerns energi. Detta gör det
möjligt för låsarmen att greppa däcket och lyfta det till sin fulla höjd
på det bakersta däcket. När trailern är i position trycker operatören
på låsknappen på kontrollpanelen inuti byggnaden som aktiverar
låsningsenheten. Gröna kommunikationsljus inomhus och röda ljus
utomhus signalerar att trailern är fastlåst. För att låsa upp trycker
kajoperatören på upplåsningsknappen. Efter att fastlåsningsenheten
har låsts upp, ändras kommunikationsljusen för
att indikera att trailern inte längre är fastlåst och kan röra sig fritt framåt.
Fastlåsningsintervallen är 1140 mm–4600 mm på det bakersta däcket,
från bumperns framsida.

3815 mm

4005 mm

Byggnation
Fordonslåsningen GWL-2300 är byggd med konstruktions- och
formpressat stål. Alla konstruktionskomponenter är anodiserade eller
lackade för korrosionsbeständighet. Drivsystemet är en hydraulisk
cylinder som försörjs av en hydraulisk kraftenhet på 230 volt. De
dubbla wheel guidsen är tillverkade i stål och förzinkade.
» Den strukturella hållfastheten för Global Wheel-Lok klarar av
utkörningskrafter på upp till 14 200 kg (142 kN).

Montering
Systemet monteras mot betong (andra lösningar finns). Låsningen och
wheel guides monteras med expanderbult.

Planritning
1725 mm
1275 mm

3450 mm

1275 mm

1191 mm

414 mm

1340 mm

490 mm
125 mm

Elektriskt
Alla manöverknappar och vred är monterade i ett styrskåp som kan
låsas och klassat IP55. Strömförsörjningskraven är 230 V, enfas, 50 Hz.

2569 mm

5382 mm
8000 mm
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Rite-Hite®, Wheel-Lok™ är varumärken tillhörande Rite-Hite Holding Corporation. Rite-Hites
produkter skyddas av ett eller flera patent i USA, och med andra patentinsökningar inlämnade i
USA och i andra delar av världen. Informationen häruti ska endast ses som en
466
allmän referens gällande
användning av tillämpliga produkter. Specifikationerna häruti är
föremål för förändringar.
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