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CALE PENTRU BLOCARE ROȚI CAMIOANE 
 

Cala de Blocare semaforizată, oferită de Rolorand este un produs utilizat la 

punctele de încărcare mărfuri, a cărui caracteristică principală este accea că, 

asigură transbordarea mărfurilor în siguranță. Acesta acționează prin 

interconectarea usii secționale și a rampei de egalizare la un sistem manual de 

blocare cu senzor electric și sistem de semaforizare, atât la interior cât și la 

exterior.  

 

Acest sistem de siguranță blochează în condiții de maximă siguranță toate tipurile de camioane, cu sau fără remorcă. 

Pe întreaga durată a proceselor de încărcare/descărcare mărfuri, zona aflată între rampa de încărcare și spatele 

camionului este cea mai periculoasă, și reprezintă aria în care au loc cele mai multe accidentări. Astfel, pentru evitarea 

acestor accidente, cala de blocare este unul dintre dispozitivele de siguranță recomandate a se folosi, în special împreun[ 

cu un sistem de semaforizare amplasat la interiorul și exteriorul punctelor de încărcare.  

 

DETALII PRODUS 

La exterior, sistemul este prevăzut cu SEMAFOR bicolor(roșu și verde), a cărui rol este de a avertiza șoferul cu privire 

la momentul în care, efectuarea manevrelor de intrare sau ieșire a camionului de la rampă, se pot efectua în condiții de 

siguranță.  

 

La interior, sistemul este prevăzut cu LED-uri(cu lumină roșie sau verde) poziționate pe panoul de comandă, care să 

avertizeze operatorul cu privire la momentul în care, efectuarea operațiunilor de încărcare sau descărcare a camionului, 

se pot efectua în condiții de siguranță.  

Culorile semafoarelor la interior și la exterior alternează, în funcție de operațiunile care au loc la punctul de încărcare.  

 

Kitul Cală de Blocare semaforizată oferit de Rolorand este alcătuit din : 

 panou de comandă interior  

 cărucior,  pentru mobilitate mai ușoară 

 semne de avertizare vizuală reflectorizante  

 tambur cablu retractabil(l 5-10ml), fixat pe peretele halei 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

 executată din tablă de oțel galvanizat, vopsită în câmp electrostatic 

 dimensiuni standard l340mm Lx255mm Hx210mm 

 greutate proprie 15kg 

 are inclus un senzor electric 

 alimentarea se face cu ajutorul unui tambur retractabil fixat pe peretele halei 

 cablu de alimentare inclus max. 10ml 

 

Siguranță și funcționalitate la punctele de încărcare, cu Cala de blocare roți semaforizată oferită 

de Rolorand ! 


