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Safe Parking
TrCM+ Safe Parking staat garant voor een nog hogere veiligheid. Het
voorkomt verkeerd gebruik door chauffeur met eventuele fatale
gevolgen, of schade aan materiaal bij aan-, en afkoppelen.

www.haldex.com/TrCM
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Safe Parking
Drie in één
Ook met de additionele “Safe
Parking” functie, behoudt de
Trailer Control Module de 3
basisfuncties : dubbele losknop,
noodremming via bedrijfsrem en
overstroomventiel.
Dit betekent dat de trailerbouwer
maar 1 ventiel hoeft te monteren,
i.p.v. 3. De eindgebruiker profiteert van een compacte bouw op
de oplegger, waarmee installatie,
onderhoud en reparatie veel eenvoudiger zijn.

Twee verkeerde handelingen
kunnen voor ernstig gevaar zorgen
De eerste fout is het niet activeren van de parkeerrem, na afkoppelen.
Tweede fout is het aankoppelen van de koppelhandjes, in verkeerde
volgorde.
Ineens vormt de trailer dan een potentieel gevaar, wanneer de chauffeur de oplegger nog niet middels de kingpen in de koppelschotel heeft
vergrendeld. Als beide voertuigen op een helling staan, kan de oplegger gaan rollen en de chauffeur pletten tegen de kabine van de truck.
Of, net zo slecht, wanneer de oplegger naar achteren rolt en mensen of
voertuigen raakt.

Eén van de meest voorkomende
ongevallen in de transportindustrie

TrCM+ Safe Parking wordt aanbevolen door grote verzekeringsmaatschappijen, om ongelukken
en schadeclaims te voorkomen.

Innovative Vehicle Solutions

tian Betholier van transportbedrijf Geodis BM in Chambery, Frankrijk.
Met een vloot van zo´n 6000 voertuigen, weet de wagenparkmanager
dat ongelukken nooit per toeval gebeuren. TrCM+ Safe Parking wordt de
standaard bij Geodis BM. Isabelle Vigier, wagenparkmanager bij TFE, met
3700 voertuigen en gespecialiseerd in koeltransport, is het er volledig
mee eens. TFE opleggers rijden tot wel 23 uur per dag, en wisselen soms
20 keer van truck. Dat betekent dat 20 keer per dag, iets dat niet fout
zou moeten gaan, toch mis kan lopen.
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“We kennen de oorzaken van ongevallen maar al te goed”, vertelt Chris-

