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BISON Checkpoint
Checkpoints fås i følgende størrelser (hjulnøglestørrelse):
17 18 19 20 21 22 23 24 25
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■ BISON Checkpoint og
Dustite hjulbolt-indikatorer

BISON Dustite
Dustites fungerer som Checkpoints og er
samtidigt støvkapper. Derved beskyttes hjulboltene samtidigt imod ydre påvirkninger
som støv og vejsalt.
Dustites fås i følgende størrelser (hjulnøglestørrelse):
27 28 30 32 33 38

Specialiteter
BISON Checkpoints, Dustites og Dustites LR fremstilles i en
speciel Polymer-blanding, som modstår alle klimapåvirkninger (frost/varme). Smeltepunktet for Polymer-blandingen er valgt således, at de smelter hvis bremserne løber
varme.
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BISON Dustite LR
På Dustites LR er viseren placeret i toppen,
så den kan anvendes på fælge med forsænkede hjulbolte.
Dustites LR fås i følgende størrelser (hjulnøglestørrelse):
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■ BISON Checkpoint og Dustite

Gode idéer er ofte enkle!
To indikatorer monteres, så de peger på hinanden. Hvis de ikke
peger på hinanden, er det på høje tid at kontrollere hjulboltene.
Med indikatorerne BISON Dustite eller BISON Dustite LR bliver
hjulboltene også beskyttet imod salt fra vejen.

Faste hjulbolte

BISON hjulbolt-indikatorer – Sikkerhed med et blik
Alle chauffører må før kørslen sikre sig at fælge og dæk er i forsvarlig stand. Det foreskriver loven, men tidspres og uvidenhed
fører ofte til, at denne kontrol ikke blive udført. Næsten en tredjedel af alle chauffører kontrollerer ikke hjulboltene før kørsel.
Det er resultatet af en engelsk undersøgelse. BISON hjulboltindikatorer afhjælper problemet – med minimal indsats og med
stor virkning: Med hjulbolt-indikatorerne BISON Checkpoint og
Dustite kan den visuelle kontrol gennemføres hurtigt og effektivt.

Løsnet hjulbolt

Sikkerhed gjort enkelt: BISON Dustite viser løsnede hjulbolte med
et blik.

Fokus på sikkerhed er også imagepleje
Gentagne løse hjulbolte fører til uheld eller i bedste fald forsinkelser og unødvendige omkostninger for vognmanden.
Specielt ved ”følsomme” og sikkerhedskritiske transporter
som farligt gods, offentlige transportmidler, turistbusser, redningstjenester og andre offentlige køretøjer må sikkerheden
være i top. Men også speditører prioriterer sikkerhed for
medarbejderne, medtrafikanterne og firmaet. BISON hjulboltindikatorer understøtter denne stigende sikkerhedsbevidsthed betydeligt: I vores firma tager vi sikkerhed alvorligt!

Checkpoint og Dustite med et blik
• Hjulbolt-indikatorer monteres lynhurtigt
• Hurtig sikkerhed: Chaufføren kan med et enkelt blik
konstatere om alle hjul er i orden.
• Udviklet til køretøjer af alle typer og størrelser: fra den
lille anhænger til den største sættevogn.
• Hjulbolt-indikatorer er billige. Deres anvendelse betaler
sig, da omkostningen hurtigt er tjent hjem i sparet tid.
• Imageforbedring: Vognmanden viser sine kunder, at sikkerhed er vigtigt for firmaet.
• Hjulbolt-indikatorer begrænser risikoen for uheld
betydeligt.

BISON Dustite LR er løsningen til fælge med forsænkede hjulbolte.

