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Creëer een veilige werkomgeving 
met kunststof Flex impact

Optimale bescherming 
voor uw medewerkers, machines, 
gebouwen en goederen.

AANRIJD-
BEVEILIGINGEN



Machinestilstand of reparaties na een aanrijding zorgen voor hoog oplopende kosten. 

Helemaal als we de gevolgen bij menselijk letsel ook meerekenen! In Nederland 

vertegenwoordigt Klinger de aanrijdbeveiligingen van de Belgische producent 

Boplan; dé specialist in het ontwikkelen van economisch verantwoorde en veilige 

werkomgevingen.   

KLINGER AANRIJDBEVEILIGINGEN

‘Flex Impact’ aanrijdbeveiligingen zijn speciaal 
ontwikkeld om op een economisch verantwoorde manier 
een veilige (werk)omgeving te creëren. Met het oog 
op de optimale bescherming van mensen, machines, 
goederen, gebouwen en infrastructuur.  Voor omgevingen 
waar transport plaatsvindt of waar zware lasten vervoerd 
worden.  

Crashtests tonen aan dat ze de impact van een 3,5 
ton zware heftruck kunnen weerstaan. Daarbij wordt 
de verankering niet uit de vloer losgerukt en nemen de 
flexibele elementen na impact hun originele vorm weer 
aan. Het systeem werd dan ook langdurig en uitgebreid 
getest. ‘Flex Impact’ is volledig modulair ontworpen, 
waardoor de afzonderlijke elementen makkelijk geplaatst 
en eventueel vervangen kunnen worden. 

“Neem geen risico; bescherm 
uw medewerkers, machines, 
gebouwen en goederen.”

»  Een veilige werkomgeving voor uw medewerkers
»  Bescherming van uw machines, goederen, 
 gebouwen en voertuigen.

TRAFFIC BARRIERS 

Bescherming tegen 
heftrucks en 
ander verkeer

BOLLARDS & GOAL POSTS 

Bescherming van 
deuren en toegangen



TECHNOLOGIE

Flex Impact is hoog technologisch, extreem impact-
bestendig en milieuvriendelijk. Te vaak wordt voor industriële 
beveiligingen nog staal gebruikt, met alle bijbehorende 
nadelen: 
 
»  De materialen moeten behandeld en gecoat worden
»  Bij elke aanrijding vervormt het metaal
»  Dure reparaties 
»  Kostbare installaties nieuwe onderdelen 
»  Losgerukte verankering van de elementen met  
    beschadiging van de betonvloer als gevolg
»  Zware onderdelen wat plaatsing en transport bemoeilijkt 
 

BUIGZAAM KUNSTSTOF  

Flex Impact aanrijdbeveiligingen zijn vervaardigd 
uit kunststof(PP) met een in de lengterichting 
versterkte vezelstructuur.  Dit levert een verhoogde 
impactbestendigheid op. Bij impact buigen de 
elementen mee en ze nemen nadien hun oorspronkelijke 
vorm weer aan.

 

VOORDELEN KUNSTSTOF

»  Roest of corrodeert niet
»  Samendrukbaar en flexibel
»  Beperkt schade aan voertuigen en rollend materieel
»  Bijzonder veilig en impactbestendig
»  Modulair, dus gemakkelijk te modificeren, 
 te repareren en uit te breiden
»  Extreem lange levensduur

COLUMN & CORNER PROTECTORS 

Bescherming van kolommen, staanders en hoeken

TRAFFIC BARRIERS 

Bescherming tegen 
heftrucks en 
ander verkeer

‘EIGEN’ EN BETROKKEN MONTEURS 

Het succes van onze aanrijdbeveiligingen valt of staat 
met  de wijze waarop deze worden gemonteerd en 
onderhouden. Daarom besteden wij dit niet uit, maar 
zetten wij alleen onze ‘eigen’ ervaren service- en 
montageteams in. Klinger is VCA** en NEN-EN-ISO 
9001 gecertificeerd.



“Klinger helpt producenten 
beter te produceren.”

» Kwaliteit & know-how 
» Besparingen (TCO)

» Reductie CO2 -uitstoot 
» Échte oplossingen

» Persoonlijk contact 
» Betrokken specialisten
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