VOERTUIGVEILIGHEID EN SCHADEPREVENTIE

VERHOOGDE VEILIGHEID – LAGERE KOSTEN – HOGER RENDEMENT
SCHADEPREVENTIE

PORTFOLIO VAN VEILIGHEIDSSYSTEMEN

OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW BEDRIJF

Een veilige werkvloer is een winstgevende
werkvloer. ESQUENET MST is specialist in
voertuigveiligheidstechnologie en biedt u oplossingen
om enerzijds de veiligheid van uw werknemers te
verhogen, en anderzijds om de productiviteit en
operationele doelstellingen van uw onderneming
maximaal te ondersteunen. Met onze flexibele en multiinzetbare systemen beheert u uw vloot doeltreffend,
voorkomt u aanrijdingen met personen of obstakels, en
verlaagt u de kans op incidenten met onnodig tijdverlies
en schade aan voertuigen, ladingen en gebouwen. Ons
ultieme doel : het verhogen van uw efficiency !

Cameratoepassingen voor heftrucks en industriële
voertuigen, toegangscontrole en fleet management
met rijstijlanalyse, automatische snelheidsbegrenzing
in toegewezen zones of waarschuwingssystemen voor
personen of lasten : de mogelijkheden zijn legio en overal
inzetbaar. Van draagbare verlichting voor een optimaal
zicht tot laser-assistentie bij het laden en lossen : wij
bieden oplossingen voor elke sector en elke branche.

Omdat elke onderneming en elk productieproces uniek
is, is elke oplossing op maat. Dat is onze sterkte. Als
onafhankelijk importeur selecteren we enkel de beste
technieken voor u. We testen en controleren tot we
zelf overtuigd zijn. Gebruiksgemak, duurzaamheid,
betrouwbaarheid en bewezen doeltreffendheid zijn
onze normen. Zo bent u zeker van een passend
antwoord op al uw veiligheidsvragen.

GROTERE VEILIGHEID OP UW
BEDRIJFSTERREIN
De visie van ESQUENET MST is duidelijk : investeren
in veiligheid reduceert uw operationele kosten op korte
termijn. U kan focussen op een sneller en doeltreffender
productieproces. ESQUENET MST zorgt met kleine
aanpassingen voor een groots resultaat : voertuigen die
optimaal presteren en renderen in een veiliger omgeving.

MOTEC
HEAVY-DUTY CAMERA
SOLUTIONS
Een beperkt zicht is vaak de oorzaak van
foutieve manoeuvres of ongevallen. Verhoog
de veiligheid en operationele snelheid
dankzij actieve camerasystemen en creëer
een volledig overzicht met complete controle.
Motec Heavy Duty Camera Solutions biedt
high-end oplossingen voor het vergroten van
uw zichtveld bij het achteruitrijden, kijken
over de last, kijken door de mast/vorkenbord.
Resultaat : minder kans op aanrijdingen.
Innovatieve camerasystemen op industriële
voertuigen wekken dode hoeken tot leven.
Met een goed zicht rondom zijn voertuig
heeft de chauffeur op elk moment de
controle in eigen handen.

INTELLIGENTE
TOEGANGSCONTROLE
EN FLEET MANAGEMENT
SYSTEMEN TRUCKLOG TK5
Weet wie aan het stuur zit van uw industriële voertuigen.
TruckLOG TK5 van Davis Derby Ltd. geeft enkel geselecteerde
bestuurders toegang tot specifieke types voertuigen. Meteen
analyseert het systeem het rijgedrag en de rijtijd, laat het
pre-operationele checklists beantwoorden en verwittigt
het u per email bij zelfgekozen triggers. TruckLOG TK5 kan
gemonteerd worden op alle merken en types voertuigen
zoals heftrucks, reachtrucks, wielladers, stapelaars, kranen,
reachstackers, veegmachines, 4x4 wagens, … De verzamelde
gegevens over het eigen WPAN draadloos netwerk laten u toe
analyses an rapporten te maken van het rijgedrag en shocks
van zowel bestuurders als voertuigen. Bovendien draait de
TruckLOG TK5 EVO software in de cloud waardoor deze van
om het even waar in de wereld te raadplegen is.

SNELHEIDSBEPERKING
HEFTRUCKS
Snelheidsbeperkingen voor heftrucks bewaken de
veiligheid op de werkvloer en op de bedrijfssite.
Infrarood, radar en RF snelheidsregelsystemen
van ESQUENET MST sturen elke heftruck aan
waardoor risicovolle situaties verleden tijd
zijn. Omdat elk bedrijf uniek is, beschikken
wij over verschillende automatische
snelheidsregelsystemen : “ESQOspeed Radar
Ceiling Detection”, “Comnovo D2SENSE200-SR
RF” en “TruckLOG IR” teneinde voor elk
snelheidsprobleem de passende oplossing
te bieden. Ook met zones binnen de zone,
kruispunten, gevaarlijke doorgangen, binnen- /
buitenrijden...

VEILIG MANOEUVREREN &
PERSONENDETECTIE 360°
Bescherm uw werknemers, goederen en gebouwen. Met de
personendetectiesystemen PAS Pedestrian Alert System van Claitec
en D2Sense-200SR van Comnovo GmbH zijn voetgangers binnen uw
bedrijfsterrein beschermd en extra veilig in de nabijheid van voertuigen.
Ook tijdens het achteruitrijden verwittigt de SIS Cy-Pag ultrasoon detector
door middel van een auditief én visueel alarm de heftruckchauffeur van een
nakende botsing. Indien nodig duwt het systeem zelfs eigenhandig op de
remmen.
De White Sound achteruitrij-alarmsystemen “bbs-tek” zorgen op hun
beurt voor een gericht en herkenbaar signaal achter het voertuig, zonder
geluidsoverlast te bezorgen aan de omgeving. Altijd met eenzelfde doel :
veiliger manoeuvreren, minder aanrijdingen en lagere schadekosten.

TINE-GUIDE LASERGESTUURD
LADEN EN LOSSEN –
FLATFORKS DIGITAL FORK
LEVEL INDICATOR
Met chirurgische precisie paletten laden en lossen. Laserlijnen
assisteren de heftruckchauffeur met de grootste nauwkeurigheid.
De winst is dubbel : laden en lossen gebeurt sneller en zorgvuldiger
maar vooral veiliger. De Tine-Guide Fork Laser Guidance systemen
verlagen de kans op beschadigde goederen, paletten en rekken.
FlatFork Digital Fork Leveling systemen zorgen ervoor dat de
heftruckvorken in een mum van tijd 100% horizontaal staan. Alweer
met als doel : verhogen van de veiligheid en verlagen van kosten door
beschadigde goederen, paletten en rekken.

ZIE HET LICHT
De robuuste en duurzame NordicLights LED
werklampen zijn wereldvermaard; ze zijn ontworpen
en vervaardigd om gebruikt te worden in de meest
uitdagende en extreme omstandigheden. Getest in
het ruwe noorden, goedgekeurd voor elke heavy-duty
opdracht maken zij het uw chauffeurs mogelijk om
ook in het donker veilig en efficiënt werken.
BluePoint en RedPoint veiligheidslampen van Tyri
Lights zorgen dan weer voor een veiliger verkeer en
minder aanrijdingen in drukke magazijnen.
De professionele BMX signalisatieverlichting is van
een ongekende kwaliteit wat betreft degelijkheid
(waterdicht & shockproof) en lichtopbrengst. Met
360° zichtbaarheid tot 500 meter ver, grote autonomie
en knipper- of constante verlichting staan deze high
power-leds voor solide zekerheid en veiligheid op uw
werkterrein.

LICHT- EN
ZWAARGEWICHTEN
INS Intersoft mobiele hydraulische weegsystemen voor
heftrucks, magazijntrucks en reachstackers zijn bijzonder
nauwkeurig, betrouwbaar en robuust. Nauwkeurigheden
en afwijkingen gaande van 0,2% tot 0,1% van het nominaal
hefvermogen van de heftruck zijn uniek in de markt.
Gepatenteerde dynamische en gebalanceerde wegingen door
het gebruik van druktransmitters met versterkt signaal en
geïntegreerde galvanisch gescheiden spanningsomvormers.
Daarbovenop komen de weegsystemen met een moderne en
complete grafische display met vermelding van alle noodzakelijk
waarden zoals bruto, tarra en netto gewicht, totaliteit van de
wegingen, geheugenplaats in de groep en sequentie.
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