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Global Wheel-Lok on yksinkertainen ja 
tehokas ratkaisu, joka estää ajoneuvon 
ennenaikaisen lähdön ja perävaunun 
vierimisonnettomuudet lastauslaiturilla. Se on 
monipuolinen ratkaisu yrityksille jotka 
palvelevat monenlaisia perävaunuja, kuten 
trailereita, matalia perävaunuja ja jakelu 
autoja. 

Vuonna 1997 lanseerattua Global Wheel-
Lokia on paranneltu jatkuvasti ja sen 
luotettavuus on todistettu yli kymmenen-
tuhatta kertaa – eri puolilla maailmaa! 

Suojausta aggressiivisia lähtöjä vastaan
Global Wheel-Lokin vedonkesto ylittää 115 kN, joten 
se ylittää FEM* luokan 3 ajoneuvon lukitusjärjestelmän 
vaatimukset tyhjille JA täysille perävaunuille, renkaiden 
koosta riippumatta.

*European Materials Handling Federdationin (FEM) ohje 
ajoneuvon lukituslaitteille 11.005

Vähäinen ylläpito – 
maksimaalinen käyttöaika
Helppopääsyiset voitelupisteet ja yksinkertainen 
sähkömekaaninen rakenne, joka sisältää vain 
muutaman liikkuvan osan, takaavat maksimaalisen 
luotettavuuden. Toimii kaikissa sääolosuhteissa.

Turvallinen ja automaattinen asemointi
Estää lähes kaikkien perävaunutyyppien liikkumisen. 
Erikoislujasta teräksestä valmistettu lukitusvarsi säätyy 
rengaskoon mukaan taaten tiukan ja luotettavan 
kytkennän. Lukitukseen ei tarvita ulkopuolista voimaa.

Asemoi perävaunun aina keskelle
Rengasohjaimet kohdistavat perävaunun 
asianmukaisesti suojellen rakennusta ja taaten oikean 
etäisyyden laituriin.

Merkinantojärjestelmä
Sisäpuolinen/ulkopuolinen LED-valomerkkijärjestelmä 
(punainen ja vihreä liikennevalo), äänimerkit ja 
varoituskyltit.

Liittymä turvallisuusjärjestelmää varten
Wheel-Lok ajoneuvon lukituslaite voi parantaa 
rakennuksen turvallisuutta, kun se kytketään aktiiviseen 
turvajärjestelmään. Jos kytkettyä lukitusta 
peukaloidaan, rakennuksen turvajärjestelmä saa siitä 
ilmoituksen, jolloin laadittua protokollaa voidaan 
noudattaa.

Monipuolinen interlock-mahdollisuus 
Helppo yhdistää monenlaisiin oviin, lastaussiltoihin, 
turvapuomeihin ja muihin turvallisuustuotteisiin, jotta 
voidaan taata luotettava suojaus lastauslaiturin 
työntekijöille. 

GWL 2300 – Global Wheel-Lok™ ajoneuvon lukituslaite

Roiskeläppien suojarampit estävät 
roiskeläppiä tarttumasta renkaan 
ja lukitusvarren väliin

Ohituslevy tekee pienemmille ajoneuvoille 
mahdolliseksi ohittaa kytkentälaitteen 
aktivoimatta Wheel-Lokia

Kytkentälaite tekee lukitusvarrelle 
mahdolliseksi mitata renkaan koko 
ja nousta täyteen korkeuteen

Rengasohjaimet mahdollistavat 
perävaunun asemoinnin aina keskelle
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»  Global Wheel-Lokin rakenteellinen lujuus kykenee vastustamaan jopa
14 200 kg:n (142 kN) voimaa.

Asentaminen
Järjestelmä pinta-asennetaan sille valmistetuille perustuksille. 
Runkokokoonpano ja ajo-ohjaimet asennetaan betoniankkureiden 
avulla perustukseen. 

Sähkötiedot
Kaikki käyttäjän ohjauslaitteet on asennettu interlock-kytkentää 
tukevaan IP55-ohjausrasiaan. Vaadittu virta on 230 V, yksi vaihe,  
50 Hz, 10A.  

Tekniset tiedot

Yleiskuvaus
Global Wheel-Lok™ on pinta-asennettu sähköinen ajoneuvon 
lukituslaite, joka on tarkoitettu lukitsemaan lähes minkä tyyppisen 
perävaunun tahansa lastauslaituriin. Se tarttuu kiinni kuljettajan 
puoleisesta takapyörästä kiinteällä 510 mm korkealla lukitusvarrella. 
Tarjolla on matalamman lukitusvarren (375 mm korkea) versio 
pienemmille ajoneuvoille tai pienemmille rengasko’oille. 

Toiminta
Kun perävaunu lähestyy laituria, se sijoitetaan kahden ajo-ohjaimen 
väliin. Se koskettaa tällöin lukituslaitteen kytkentälaitetta, joka alkaa 
liikkua laituria kohden hyödyntäen perävaunun energiaa. Tämä tekee 
lukitusvarrelle mahdolliseksi mitata renkaan koko ja nousta täyteen 
korkeuteen taimmaisen renkaan kohdalla. Kun perävaunu on 
paikoillaan, käyttäjä painaa lukituspainiketta rakennuksen sisällä 
olevassa ohjauspaneelissa, ja tämä aktivoi lukituslaitteen. Vihreät 
merkkivalot sisällä ja punaiset valot ulkoa ilmoittavat, että perävaunu 
on kytketty. Laiturin käyttäjä painaa avauspainiketta vapauttaakseen 
lukituksen. Kun lukituslaite on kytketty irti, merkkivalot muuttuvat 
merkiksi siitä, että perävaunu ei ole enää kiinni vaan vapaa 
liikkumaan eteenpäin. Kytkeytymisalue on 1140 - 4600 mm 
taaimmaisesta renkaasta laiturin puskureiden etureunaan. 

Rakenne
GWL-2300 ajoneuvon lukituslaite on rakennettu rakenne- ja 
meistetystä teräksestä. Kaikki rakennusosat on metalloitu tai 
maalattu korroosionkestäviksi. Käyttöjärjestelmä on hydraulisylinteri, 
jota käyttää 230 voltin hydraulitehonlähde. Rengasohjaimet on 
valmistettu teräksestä ja sinkitty.  

Turvallisuusominaisuudet
»  Automaattinen rengaskoon mittaus: mittaa läpimitaltaan 700

-1200 mm:n renkaan koon taatakseen maksimaalisen lukituksen.
»  Ohituslevy (lisävaruste): minimoi rekan kallistusliikkeen

ajettaessa lukitusvarren yli.
»  Alumiininen ohituslevy pienemmille ajoneuvoille

(lisävaruste): tekee pienemmille ajoneuvoille (enintään 3,5 t)
mahdolliseksi ohittaa kytkentämekanismin aktivoimatta
lukitusvartta.

»  Roiskeläppien suojarampit (lisävaruste): estävät roiskeläppiä
tarttumasta renkaan ja lukitusvarren väliin.

»  Manuaalinen vapautus: järjestelmän avaamiseksi
sähkökatkoksen sattuessa.

Vaihtoehdot
» Isobritannialainen versio (oikeanpuoleiselle ohjaukselle)
»  Matalampi lukitusvarsi (375 mm) EU-versiolle

(vasemmanpuoleiselle ohjaukselle)
»  Matalampi lukitusvarsi (375 mm) UK-versiolle (oikeanpuoleiselle

ohjaukselle)
»  Matalamman lukitusvarren päivityssarja toukokuun 2018 jälkeen

valmistetuille yksiköille
»  Ohjausrasiavaihtoehdot: Avauksen avainkytkin, hälytyksen

ohitusavain, avainlukituksen ohjausrasia, ohjausrasian lämmitys
» R ajakytkin (kyselee lepoasentoa lastaussillalta)
» Manuaalinen päästöventtiili (hätävapautus)
» Lyhyempi rengasohjain GWL:n puolella
» Lukitusvarren teräsputkirulla
» Teräslevystä valmistettu aluslevy lukituslaitteelle (sinkitty)
» Ylimääräiset varoitusmerkit
» Ohituslevyt ja roiskeläppien suojarampit
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