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På en arbejdsplads, hvor mennesker og maskiner deler gulvplads, 

udgøre en vis fare for, at ulykker kan forekomme. Udviklingen i 

teknologien giver mulighed for en lang række af tilvalg, som kan 

hjælpe til at minimere risikoen for ulykker. Tilvalgene består af 

forskellige sikkerhedssystemer til truckoperatørerne. Det spænder 

lige fra visuelle advarselstegn til sikkerhedsgitter, alt sammen til for 

at forbedre sikkerheden, både for truckføreren og deres kolleger.

TAG FOR EKSEMPEL de visuelle advarselssystemer – Blue 

Light og Red Line. Hvad kan de bruges til? 

Som navnet antyder, er Blue Light et blåligt sikkerhedslys, 

der lyser ned i gulvet foran trucken, hver gang den kører. 

Det fungerer som et advarselstegn, der tillader personer i samme 

område at have nogle ekstra sekunder til at forberede sig på, at 

trucken kommer kørende.

På den måde bliver alle i området advaret om den potentielle fare 

før den opstår. Blue light reducerer risikoen for påkørsel betydeligt, 

specielt på snævre arealer.  

Red Line LED sikkerhedslys er to røde linjer af lys reflekteret i gulvet, 

en linje på hver side af trucken. Linjerne kommer ligeledes til syne, 

hver gang trucken kører. De markerer i hvilken afstand, der er sikkert 

at stå fra trucken, imens den kører og drejer.

Visuelle 
advarselstegn 

– Blue Light og 
Red Line
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På den måde er den sikkerhedsmæssige afstand bestemt og vist i 

gulvet på forhånd. Det er til hjælp for både truckføreren og de andre 

medarbejdere. Red line kan dermed afhjælpe sammenstødsulykker 

med personer og andre trucks. 

De to advarselssystemer er ikke teknisk komplicerede løsninger. 

De er ikke desto mindre særdeles effektive, nemme at anvende og 

kræver tæt på ingen vedligeholdelse. Begge løsninger kan til hver en 

tid blive eftermonteret på enhver truck. 

GAFFELTRUCK OPERATØRER konkurrerer dagligt mod én 

bestemt modstander – tiden. Det kan friste førerne til at 

sætte tempoet op for at øge produktiviteten, hvilket også 

øger risikoen for uheld. I sidste ende er risikoen for en 

ulykke større, des tungere last og højere løftehøjden. Størst 

er risikoen for førerne af de stablere uden nogen form for 

afskærmning. 

Det kan være en udfordring for føreren på kort tid at finde det rette 

balancepunkt, idet punktet skifter, når lasten løftes i højden. Det 

kan samtidig være udfordrende at stable varer med forskellig højde 

og vægt. Der er samtidig ofte flere om at pakke lasten, derfor vil en 

potentiel risiko altid være, at varerne vælter og rammer en person. 

Det kan også ske selvom en fører har mange års erfaring.

Et lastgitter beskytter føreren af en stabler ved, at væltede varer 

ikke falder igennem truckens mast, og påfører skader. Uden en 

sikkerhedsbøjle er føreren dog ikke afskærmet for varer, som falder 

bagud fra en hævet last. En sikkerhedsbøjle vil gribe varerne, inden 

de når at falde ned over føreren. De to løsninger er til sammen en 

smart og simpel investering, der ikke mindst beskytter truckføreren 

for personskade. 

Effektiv 
beskyttelse af 

stabeltruck-førere 
med lastgitter og 

sikkerhedsbøjle
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Et lastgitter beskytter føreren 
af en stabler ved, at væltede 
varer ikke falder igennem 
truckens mast, og påfører 
skader. 
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