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Wegrolblokkering 

Het contactoppervlak van de parkeerplaats past zich 
automatisch aan, aan de diameter van de wielen

Materiaalstroomtechniek / Wegrolblokkering
Bodemrollers en transportwagentjes dienen veilig en gestructureerd te worden weggezet in de logistiek of 
productieomgeving. De nieuw ontworpen kunststof wegrolblokkering is een eenvoudig met industriële lijm 
te bevestigen hulpmiddel om bodemrollers plaatsbesparend te positsioneren zodat ze niet wegrollen. 

- Past zich automatisch aan de diameter van de wielen
- Maakt een eenvoudige blokkering van elke bodemroller
- Klaar voor gebruik (industriële lijm)
- Makkelijk te snijden

Wegrolblokkering

Wegrolblokkering 400 mm  
Wegrolblokkering 800 mm  
Wegrolblokkering 1200 mm  
Wegrolblokkering 2400 mm

Eindkappen

Eindkappen voor 2 componenten wegrolblokkering 

Artikel Nummer B x L H/per stuk

PAB-KU-400 135 x 400 € 8,46
PAB-KU-800 135 x 800 € 15,16
PAB-KU-1200 135 x 1200 € 19,99
PAB-KU-2400 135 x 2400 € 37,53
Minimum Order hoeveelheid = 5 stuks per Lengte

Artikel Nummer H/Paar

PAB-KU-EK       Zelfklevend € 7,16
Minimum Order hoeveelheid= 5 paar
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Wegrolblokkering met LongLife vloermarkeringen

Wegrolblokkering met LongLife vloermarkeringen,
optioneel bruikbaar voor signaal effect 

Hoog - hoog

Hoog - laag

Materiaalstroomtechniek / Wegrolblokkering  (Geëxtrudeerde aluminium rails met hard kunststof eindkappen)

Verkrijgbaar in 2 hoogtes en verschillende breedtes. 
- Zelfklevend
- Nauwkeurige bepaling van materialen
- Uiterst robuust
- Eenvoudig te installeren
- Eenduidige toewijzing
- Bij het vullen of leeghalen van materialen zullen de bodemrollers niet bewegen
- Zeer plat (geen gevaar voor struikelen wanneer er geen bodemroller in staat) 

Componenten

Componenten

Compleet Parkeer Station

Compleet Parkeer Station

Eindkappen

Eindkappen

Transitiestuk
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Wegrolblokkering met verschillende wiel  
diameters 

Wiel diameters breder dan 100 mm

Wegrolblokkering met verschillende wiel  
diameters

Wiel diameters tot 100 mm

Laag-laag

Materiaalstroomtechniek / Wegrolblokkering - Combinaties

Componenten Compleet Parkeer Station
Transitiestuk

Eindkappen

Componenten

Components

Compleet Parkeer Station

Compleet Parkeer Station

Aluminium verbreder voor Wegrolblokkering
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Aluminium rails hoog - hoog 

Wegrolblokkering rail Aluminium hoog - hoog

Aluminium rails hoog - laag 

Wegrolblokkering rail Aluminium hoog - laag

Aluminium rails laag - laag 

Wegrolblokkering rail Aluminium laag - laag

Materiaalstroomtechniek / Wegrolblokkering - Combinaties

Artikel Nummer Lengte H/Pak

PAB-400 400 mm € 13,61
PAB-800 800 mm € 24,12
PAB-1200 1200 mm € 34,23 
PAB-2400 2400 mm € 66,88 
 

-  Park Station voor bodemrollers met wielen met een  
 diameter tot 100 mm 
-  Eenheden per verpakking = 2 stuks 
-  Zelfklevend

Artikel Nummer Lengte H/Pak

PAB-FH-400 400 mm € 20,36
PAB-FH-800 800 mm € 31,01
PAB-FH-1200 1200 mm € 42,32 
PAB-FH-2400 2400 mm € 76,88 
 

-  Park Station voor bodemrollers met wielen met een  
 diameter tot 100 mm 
-  1 Pak bevat 2 adapters (1 links en 1 rechts) 
-  Eenheden per verpakking = 2 stuks 
-  Zelfklevend

Artikel Nummer Lengte H/Pak

PAB-F-400 400 mm € 17,81
PAB-F-800 800 mm € 25,29
PAB-F-1200 1200 mm € 33,32 
PAB-F-2400 2400 mm € 58,31 
 

-  Wegrolblokkering rail voor bodemrollers met wielen met  
 een diameter tot 100 mm 
-  4 adapters meegeleverd (2 rechts, 2 links) 
-  Eenheden per verpakking = 2 stuks 
-  Zelfklevend


