
Pullert med ekstrem høj slagstyrke

Absorberer stød fra køretøjer på op til 40.000 kg

Er intakt efter kollision

Den stærkeste stød
absorberende stålpullert  
til beskyttelse af dine  
mest værdifulde aktiver  
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STØDABSORBERENDE PULLERT

PÅKØRSELSVÆRN

• Svær belastning
•  Lastbiler og gaffeltrucks op til 10 ton ved 

max hastighed på 6,0 km/t
•  Brændsels- og gastanke og anden anlægs-

beskyttelse
• P-huse/anlæg
• Beskyttelse af udstyr og lagerreoler
• IKKE til beskyttelse mod fjendtlige køretøjer

Ekstra svær belastning
•  Lastbiler og gaffeltrucks på op til 20 ton 

ved max hastighed på 5,8 km/t
•  Brændsels- og gastanke og anden 

anlægsbeskyttelse
• Eksterne portåbninger og lagerramper

• Medium belastning
•  Gaffeltrucks og andre køretøjer på op til  

5 ton ved max hastighed på 5,3 km/t
•  Interne portåbninger, hjørner og materiel 

beskyttelse
• P-anlæg

• Let belastning
•  Gaffeltrucks på op til 3 ton ved max 

hastighed på 5,3 km/t
• Døre, hjørner og materiel beskyttelse
• P-anlæg

• Let belastning
•  Gaffeltrucks på op til 5 tons ved max 

hastighed på 7 km/t
• Spærring for adgang
• Fodgænger beskyttelse

SlowStop type 1 Påkørselsværn

• Ekstra svær belastning
•  Gaffeltrucks på op til 40 ton ved max 

hastighed på 6,9 km/t
•  Brændsels- og gastanke og anden 

anlægsbeskyttelse
• Eksterne portåbninger og lagerramper

• Svær belastning
•  Gaffeltrucks på op til 15 ton ved max 

hastighed på 5 km/t
• Beskyttelse af udstyr og lagerreoler
• Eksterne portåbninger og lagerramper

SlowStop Type 2 Påkørselsværn SlowStop Type 3 Påkørselsværn

• Medium belastning
•  Gaffeltrucks på op til 15 ton ved max  

hastighed på 5 km/t
• Beskyttelse af udstyr og lagerreoler
• Fodgænger beskyttelse

SlowStop type 2 dobbelt Påkørselsværn

SlowStop stødabsorberende stålpullerter er de stærkeste gulvmonterede pullerter på markedet. De er med succes installeret i lagerbygninger, 
industrielle bygninger, detailhandel, logostikcentre og p-huse. Deres styrke er traditionelle pullerter overlegen.

Max modstandskraft:
3240 Joule

SlowStop type 1 pullert SlowStop type 2 pullert SlowStop type 2.5 pullert SlowStop type 3 pullert

Max modstandskraft:
5334 Joule

Max modstandskraft:
14000 Joule

Max modstandskraft:
25800 Joule

Max modstandskraft:
9164 Joule  
(Påkørsel ved 45°)

Max modstandskraft:
15087 Joule  
(Påkørsel ved 45°)

Max modstandskraft:
15087 Joule  
(Påkørsel ved 45°)

Max modstandskraft:
72973 Joule  
(Påkørsel ved 45°)

Slowstop brochure DK.indd   2Slowstop brochure DK.indd   2 19/12/2019   12.4219/12/2019   12.42



SLOWSTOP SØJLEBESKYTTELSE

SLOWSTOP REOLBESKYTTELSE

FLEKSIBELT POLYKARBONAT SIKKERHEDSVÆRN

• Let belastning
•  Gaffeltrucks på op til 5 ton ved max hastighed 

på 6,2 km/t
•  Udstyr og endegavlsbeskyttelse af lagerreoler
• Lager og produktion

• Svær belastning
•  Gaffeltrucks på op til 15 ton ved max  

hastighed på 4,5 km/t
• Udstyr og endegavlsbeskyttelse af lagerreoler
• Lager og produktion

• Medium belastning
•  Gaffeltrucks og andre køretøjer på op til 20 ton 

ved max hastighed på 6,4 km/t eller mere, alt 
efter opbygning

•  Lager- og produktionsbygninger.  
Parkeringsanlæg

• Fodgænger separation fra farlig trafik

SlowStop Type 2 IronFlex  
hjørne værn

SlowStop Type 2 IronFlex tre-sidet  
søjle værn

SlowStop søjle værn udnytter den patenterede energiabsorberende teknologi 
ved at kombinere fire pullerter til et komplet værn omkring søjler for at undgå 
potentielle katastrofale ulykker. I sammenligning med plastik værn, som ofte er 
monteret direkte på søjlen, så har SlowStop en langt højere styrke og beskytter 
bygningsdele mod påkørsel. 

SlowStop Type 1 SlowStop Type 2

Det fleksible polykarbonat sikkerhedsværn fra SlowStop, monteres på SlowStop 
pullerter, så de danner et næsten ubrydeligt sikkerhedsværn. Det fleksible 
materiale kan modstå en kraft på op til 22021 Joule uden permanent bøjning og 
vil returnere til sin oprindelige form efter påkørsel. FlexRail er lavet så flere stykker 
kan overlappe hinanden.  

Endestykker kan monteres på standard 4m sektioner af SlowStop FlexRail så de 
danner en sikker påkørselszone. 

Kan bruges med Type 1, 2, 2.5 og 3 pullerter.

•  Energiabsorberende beskyttelse
  Takket være den energiabsorberende 

stålbase med elastomer og det stærke 
stålrør, så beskytter SlowStop dine 
bygninger, maskiner, porte og elektrisk 
udstyr, gang på gang. 

•   Reducerer skader og højner personlig 
sikkerhed

  Skader reduceres på både køretøj og 
pullert i sammenligning med traditionelle 
pullerter. Ved kollision med truck er der 
mindre risiko for at varer på trucken 
tabes. Gulvbelægning beskadiges ikke 
ved påkørsel. Føreren af ulykkeskøretøj 
har mindre risiko for skader da energi 
absorberes i pullerten. 

•  SlowStop = gennemtestet system
  SlowStop er gennemtestet ved det 

officielle TÜV Rheinland 
TNO test laboratorie. Det har 
samtidig bestået sin test via 
utallige installationer rundt 
omkring i verden.  

•  Nem installation og hurtig idriftsættelse
  Installation af standard pullerter kræver 

brug af almindeligt værktøj og tager 
omkring 15 minutter. Det nedsætter 
ventetid for idriftsættelse.

•  Modulært System
  Hegn og sikkerhedsværn kan udføres 

nøjagtigt efter mål og ønsker via fleksible 
sammenføjninger. Med dobbeltsidet 
sikkerhedsværn og type 2.5 eller 3 pullerter 
kan man lave værn, som kan modstå op til 
120.000 Joule. 

•  2 års garanti
  Produkterne fra SlowStop  

leveres med 2 års garanti.  
Læs garantibetingelser for mere 
information

www.SlowStop.eu

Fordele ved SlowStop

Max modstandskraft:
7350 Joule  
(Påkørsel ved 45°)

Max modstandskraft:
11734 Joule  
(Påkørsel ved 45°)

SlowStop IronFlex  
Søjle værn

Max modstandskraft:
Type 1: 18328 Joule
Type 2: 30174 Joule
Type 2.5: 79196 Joule
Type 3: 145947 Joule

(Påkørsel ved 45°)

Max modstandskraft:
15087 Joule 

•  Gaffeltrucks og andre 
køretøjer på op til 15 ton 
ved max hastighed på 

5 km/t

(Påkørsel ved 45°)

Max modstandskraft:
15087 Joule 

•  Gaffeltrucks og andre køre-
tøjer på op til 15 ton ved 
max hastighed på 5 km/t

(Påkørsel ved 45°)
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Prop

Stolpe

Anker 
skruer

Base

Adapter

Elastomer

Historien om SlowStop

Hvordan virker SlowStop?

SlowStop pullerter har en energiabsorberende stålbase med elastomer, som kan tilte ca. 20 grader 
og hermed absorbere den kinetiske energi fra påkørsel. Efter påkørsel vender standeren tilbage til sin 
opretstående position.

©2019 SlowStop Guarding Systems, LLC, All Rights Reserved
SlowStop Guarding Systems, LLC has been extensively tested by TÜV Rheinland TNO and is proven through a large installatio base. 

ISO 900: 2015 Certified. EP 2 267 22B B1 / 2888 412 B1. Catalog Version 2.0 April 2019. www.slowstop.eu

SlowStop sikkerhedspullerter er opfundet i Belgien i 2010. Fabrikation foregår i Europa og USA. SlowStop 
pullerter er tilgængelige gennem et netværk af autoriserede distributører. Hver distributør er uddannet af 
SlowStop, som sikrer en høj viden om produkterne og krav til installation. 

Din distributør

SlowStop EU Export Office
Geert Wolters
Klappijstraat 112
B-3294 Molenstede (BELGIUM)
+ 32 495 566 426
info@slowstop.eu

SlowStop EU Warehouse
Molenstraat 24
B-3220 Sint-Pieters-Rode
BELGIUM

HEWIKUT A/S
Jyllandsvej 45
7330 Brande
Tlf: 70267667
Mail: info@hewikut.com
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