
Beskyttelse af REOLER 

OWO Industri har udviklet værn der beskytter stigebene på de reoler der bærer pallereolerne på lageret 
eller andre reoler mod påkørsel af truck. En påkørsel af et stigeben destabiliserer hele konstruktionen og 
kan få store konsekvenser / omkostninger. 
Produkterne er lette at montere og det kan hurtigt vise sig at være en god investering. 

OWO Truckværn
  Beskyttelse af Grenreoler

Gavlværn (enkelt)
Gavlværnet beskytter mod påkørsel af reolernes gavle 
i opstillingen. Værnene kan fås i 2 højder.

Gavlværn (dobbelt)
Det dobbelte gavlværn benyttes hvor 2 rækker reoler 
står mod hinanden. Værnet beskytter mod påkørsel af 
reolernes gavle i opstillingen. De fås i 2 højder.

Stigebensværn
Til afskærmning af enkeltsøjler og stigeben, anvendes 
stigebensværnet. De placeres omkring fritstående em-
ner, og er i bunden forsynet med en udskæring, der 
giver plads til en fodplade.

TYPE PRODUKTNAVN LYSMÅL DYBDE HØJDE GODS

Gavlværn - enkelt TRU 1200 1200 mm 91 mm 150/300 mm 4 mm

Gavlværn - dobbelt TRU 2500 2500 mm 91 mm 150/300 mm 4 mm

Stigebensværn SØJ 300 150 mm 182 mm 300 mm 5 mm
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 OWO Truckværn 

Beskyttelse mod påkørsel 

OWO Industri tilbyder en produkt-linie til afsk
ærmning og beskyttelse a

f alle typ
er reoler, stolper, vægge og 

andre ting og områder, hvor der er behov for at beskytte m
od påkørsel. Produkterne hjælper virkso

mheder 

med at overholde de lovkrav, der er på området for sikkerhed i produktions- og lagerområder. 

 
Mange varianter 

Truckværn 

Enkelt eller 
dobbelt truckværn i 2 højder. 

Lysmålet kan tilpasses alle 
typer reoler. 

 
Søjlebeskytter 

Til afskærmning af enkeltsøjler og stigeben, 

anvendes OWO’s søjlebeskytter. 
Den placeres 

omkring fritstående emner, og er i bunden forsynet 

med en udskæring, der giver plads til en fodplade. 

 
Pullert 

Hvor der er risiko for påkørsel af porte og andet 

bygningsinventar, placeres kraftige pullerter. 

Pullerten er i top afsluttet med en halvkugle. 

 
Rørbøjle 

Ved parkering af køretøjer foran eksempelvis 

bygninger anvendes rørbøjler til beskyttelse. 

Rørbøjlen er udført i afrundede materialer, der ikke 

beskadiger dæk mm. 

 
Stolpebeskytter 

Beskyttere
n består af 2 halvparter, der samles 

omkring fritståen
de søjler eller 

andre konstruktioner. 

 
Hjørnebeskytter 

Anvendes ved afskærmning af alle bygningshjørner, 

maskiner mm. 

Type 
Produktnavn Lysmål 

Dybde Højde 
Gods 

Enkelt Truckværn 
TRU 1200 

1200 mm 
91 mm 

150/300 mm 

mm 

4 mm 

Dobbelt Truckværn TRU 2500 
2500 mm 

91 mm 150/300 mm 4 mm 

Søjlebeskytter 
SØJ 300 

150 mm 
182 mm 300 mm 

5 mm 

Pullert 
PUL 870 

- 
ø127 mm 870 mm 

4 mm 

Rørbøjle 
ROR 1000 

1000 mm 
ø127 mm 250 mm 

4 mm 

Stolpebeskytter 
STOLP 400 200 x 200 mm - 

400 mm 
6 mm 

Hjørnebeskytter 
HJØ 300 

200 x 200 mm - 
500 mm 

5 mm 

 
 Ud over de nævnte standardstørrelser, 

kan truckværn også leveres uden 

endestykker og med lysmål efter ønske. Standardfarven er gul (RAL 1017), 

men alle farv
er fås efter ønske inkl. galvaniseret til udendørs brug. 

 
Til alle væ

rn kan der leveres et an
tal gulvankre i passende størrelse. 

 

 OWO Truckværn Beskyttelse mod påkørsel OWO Industri tilbyder en produkt-linie til afskærmning og beskyttelse af alle typer reoler, stolper, vægge og 

andre ting og områder, hvor der er behov for at beskytte mod påkørsel. Produkterne hjælper virksomheder 

med at overholde de lovkrav, der er på området for sikkerhed i produktions- og lagerområder. 
 
Mange varianter 

Truckværn 
Enkelt eller dobbelt truckværn i 2 højder. Lysmålet kan tilpasses alle typer reoler.  
Søjlebeskytter 
Til afskærmning af enkeltsøjler og stigeben, anvendes OWO’s søjlebeskytter. Den placeres omkring fritstående emner, og er i bunden forsynet med en udskæring, der giver plads til en fodplade.  

Pullert 
Hvor der er risiko for påkørsel af porte og andet bygningsinventar, placeres kraftige pullerter. Pullerten er i top afsluttet med en halvkugle.  
Rørbøjle 
Ved parkering af køretøjer foran eksempelvis bygninger anvendes rørbøjler til beskyttelse. Rørbøjlen er udført i afrundede materialer, der ikke beskadiger dæk mm.  

Stolpebeskytter Beskytteren består af 2 halvparter, der samles omkring fritstående søjler eller andre konstruktioner.  
Hjørnebeskytter Anvendes ved afskærmning af alle bygningshjørner, maskiner mm. 

Type Produktnavn Lysmål Dybde Højde Gods 
Enkelt Truckværn TRU 1200 1200 mm 91 mm 150/300 mm 

mm 4 mm 
Dobbelt Truckværn TRU 2500 2500 mm 91 mm 150/300 mm 4 mm 
Søjlebeskytter SØJ 300 150 mm 182 mm 300 mm 5 mm 
Pullert PUL 870 - ø127 mm 870 mm 4 mm 
Rørbøjle ROR 1000 1000 mm ø127 mm 250 mm 4 mm 
Stolpebeskytter STOLP 400 200 x 200 mm - 400 mm 6 mm 
Hjørnebeskytter HJØ 300 200 x 200 mm - 500 mm 5 mm 
 
 Ud over de nævnte standardstørrelser, kan truckværn også leveres uden 

endestykker og med lysmål efter ønske. Standardfarven er gul (RAL 1017), 
men alle farver fås efter ønske inkl. galvaniseret til udendørs brug. 
 
Til alle værn kan der leveres et antal gulvankre i passende størrelse. 

Gavlværn

Stigebensværn

 

 OWO Truckværn 
Beskyttelse mod påkørsel 

OWO Industri tilbyder en produkt-linie til afskærmning og beskyttelse af alle typer reoler, stolper, vægge og 
andre ting og områder, hvor der er behov for at beskytte mod påkørsel. Produkterne hjælper virksomheder 
med at overholde de lovkrav, der er på området for sikkerhed i produktions- og lagerområder. 
 

Mange varianter 

Truckværn 
Enkelt eller dobbelt truckværn i 2 højder. 
Lysmålet kan tilpasses alle typer reoler. 
 
Søjlebeskytter 
Til afskærmning af enkeltsøjler og stigeben, 
anvendes OWO’s søjlebeskytter. Den placeres 
omkring fritstående emner, og er i bunden forsynet 
med en udskæring, der giver plads til en fodplade. 
 
Pullert 
Hvor der er risiko for påkørsel af porte og andet 
bygningsinventar, placeres kraftige pullerter. 
Pullerten er i top afsluttet med en halvkugle. 
 
Rørbøjle 
Ved parkering af køretøjer foran eksempelvis 
bygninger anvendes rørbøjler til beskyttelse. 
Rørbøjlen er udført i afrundede materialer, der ikke 
beskadiger dæk mm. 
 
Stolpebeskytter 
Beskytteren består af 2 halvparter, der samles 
omkring fritstående søjler eller andre konstruktioner. 
 
Hjørnebeskytter 
Anvendes ved afskærmning af alle bygningshjørner, 
maskiner mm. 

Type Produktnavn Lysmål Dybde Højde Gods 
Enkelt Truckværn TRU 1200 1200 mm 91 mm 150/300 mm 

mm 
4 mm 

Dobbelt Truckværn TRU 2500 2500 mm 91 mm 150/300 mm 4 mm 
Søjlebeskytter SØJ 300 150 mm 182 mm 300 mm 5 mm 
Pullert PUL 870 - ø127 mm 870 mm 4 mm 
Rørbøjle ROR 1000 1000 mm ø127 mm 250 mm 4 mm 
Stolpebeskytter STOLP 400 200 x 200 mm - 400 mm 6 mm 
Hjørnebeskytter HJØ 300 200 x 200 mm - 500 mm 5 mm 
 
 Ud over de nævnte standardstørrelser, kan truckværn også leveres uden 

endestykker og med lysmål efter ønske. Standardfarven er gul (RAL 1017), 
men alle farver fås efter ønske inkl. galvaniseret til udendørs brug. 
 
Til alle værn kan der leveres et antal gulvankre i passende størrelse. 

Ud over de nævnte standardstørrelser, kan truckværn også leveres uden endestykker 
og med lysmål efter ønske. Standardfarven er gul (RAL 1017), men alle farver fås efter 
ønske inkl. galvaniseret til udendørs brug.

Til alle værn kan der leveres et antal gulvankre i passende størrelse.


