Machinebescherming hekwerken voor 10 bowlingbanen
storingen snel oplossen & geen obstakels bij groot onderhoud
Rapid-fix machinebeveiligingshekken voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn eenvoudig
te verwijderen. Daardoor kan Gasterij ‘t Karrewiel storingen snel oplossen en zijn er geen
obstakels bij groot onderhoud.

“Rapid Racking levert niet alleen
goedgekeurde machinebeveiligingshekken.
Ze installeren ze ook conform alle
vereisten en doen dat op zo’n manier
dat je bedrijf er zo min mogelijk
last van heeft.”

Corneel Adamse, eigenaar

Gasterij ‘t Karrewiel is gevestigd in
het historische centrum van Delft
en beschikt over 10 volautomatische
bowlingbanen.

Gasterij ‘t Karrewiel over wat er nodig was
“We wilden machinebescherming hekwerken voor
onze bowlingbanen, zodat onze medewerkers veilig
kunnen werken. Daarnaast zijn we ons bewust
van de veiligheidsnormen die de Arbeidsinspectie
hanteert. We hebben Rapid Racking ingeschakeld
omdat zij goedgekeurde machinebeveiligingshekken
leveren en installeren conform alle vereisten.”
“We waren al een tijdje op zoek naar een goede en
betaalbare oplossing voor de beveiliging van onze
bowlingmachines. Met Rapid Racking hebben we de
juiste oplossing gevonden.”

“Een bowlingbaan is heel iets anders dan een magazijn, maar we hebben al veel bedrijven
zoals Gasterij ‘t Karrewiel goed geholpen. Wat dit werk zo leuk en interessant maakt, is dat
je met oplossingen bezig bent die niet alleen efficiënt zijn, maar óók maximaal veilig.”
Harold Meijerink – Rapid Racking Project Medewerker

De Rapid Racking oplossing
De Rapid-fix machinebeveiligingshekken
van Rapid Racking voldoen aan alle
machinerichtlijnen en veiligheidsnormen, zoals
kleurstelling, staaldikte en de grootte van de
maaswijdte. Omdat Rapid-fix panelen eenvoudig
te verwijderen zijn, kunnen storingen snel
opgelost worden en vormen zij geen obstakel bij
groot onderhoud.
Getallen en materialen
Voor deze opstelling hebben we 14 meter
gaashekwerk van 220 cm hoog gebruikt.
Voor de stabiliteit van het hekwerk en om een
vrijstaande wand te creëren, zijn naast iedere
gaaswand stabiliteit staanders geplaatst
(16 in totaal). Medewerkers hebben toegang
tot de bowlingmachines via 3 schuifdeuren van
260 cm hoog.
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