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Veiligheid op de werkvloer

VARIOGATE®
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Opsteekopeningen in etages worden nog vaak 
afgesloten met poortjes of hekjes; door werk-
druk worden deze dikwijls niet gesloten. 
Ongevallen als gevolg hiervan kunnen zeer 
ernstig zijn. Een VARIOGATE® (safety-pallet-

Oplossingen voor een veilige werkvloer
gate) biedt hier een veilige afscherming. Haagh 
Protection BV heeft een VARIOGATE® voor 
vrijwel elke situatie, waarbij rekening gehouden 
wordt met de beschikbare ruimte, de manier van 
aan en afvoer van goederen en de lastgrootte.

De VARIOGATE® 10-serie is een doorlaatinrichting van 
het kanteltype. Het beweegbare gedeelte verplaatst zich 
gedeeltelijk over de goederen.

Geschikt voor lasten van:
• Hoog:   1.600 mm 
• Breed, naar keuze:  1.200, 1.600, 2.000 en 2.600 mm*
• Diep:   1.400 mm

Inbouw maten: 
• Hoogte:  2.150 mm
• Breedte: resp:  1.600, 2.000, 2.400 en 3.000 mm
• Diepte:  Vaste staanders: 900 mm 
   Kanteldeel: 1.900 mm 
• Draaicirkel:  2.250 mm
   (gemeten vanaf de etagerand)

VARIOGATE® 10-Serie 

* bij deze breedtematen is er rekening houden met manoeuvreerruimte
een weerszijden.

* bij deze breedtematen is er rekening houden met manoeuvreerruimte
een weerszijden.

De VARIOGATE® 18/22/26 is een doorlaatinrichting van het 
tuimeltype. Drie in een zijframe geplaatste 
rechthoekige ramen, kantelen langs de zijkant van de 
goederen.

Geschikt voor lasten van:
• Hoog, naar keuze: 1.800, 2.200, 2.600 mm
• Breed, naar keuze:  1.200, 1.600, 2.000 en 2.600 mm*
• Diep:   1.400 en 1650 mm

Inbouw maten: 
• Hoogte, resp:         2.075, 2.493 en 2.900 mm
• Breedte, resp:         1.600, 2.000, 2.400 en 3.000 mm
• Diepte, resp:         Vaste staanders: 800, 830, 900 mm 
          Kanteldeel: 1.580, 1.617, 1.804 mm 
• Draaicirkel:         2.025, 2.203 en 2.491 mm
          (gemeten vanaf de etagerand)

VARIOGATE® 18/22/26-Serie 

Meer informatie:
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De acceptatie van een veiligheidsvoorziening 
als de VARIOGATE® hangt in grote mate af 
van het bedieningsgemak. Daarom is er bij de 
ontwikkeling uitgebreid aandacht besteed aan 
ergonomie en bedieningsgemak.

De productcategorie waarin de VARIOGATE® 
zich bevindt valt niet binnen enige Europese 
richtlijn; om voor de afnemer wel een 
kwaliteitsgarantie te bieden wordt het 
VARIOGATE® programma intensief gekeurd en 
hebben de producten een TÜV certificering.

De VARIOGATE® 18/22/26 is een doorlaatinrichting van het 
tuimeltype. Drie in een zijframe geplaatste 
rechthoekige ramen, kantelen langs de zijkant van de 
goederen.

Geschikt voor lasten van:
• Hoog, naar keuze: 1.800, 2.200, 2.600 mm
• Breed, naar keuze:  1.200, 1.600, 2.000 en 2.600 mm*
• Diep:   1.400 en 1650 mm

Inbouw maten: 
• Hoogte, resp:         2.075, 2.493 en 2.900 mm
• Breedte, resp:         1.600, 2.000, 2.400 en 3.000 mm
• Diepte, resp:         Vaste staanders: 800, 830, 900 mm 
          Kanteldeel: 1.580, 1.617, 1.804 mm 
• Draaicirkel:         2.025, 2.203 en 2.491 mm
          (gemeten vanaf de etagerand)

Het type VARIOGATE® 360 biedt de oplossing voor 
omstandigheden waarbij de ruimte achter de 
opsteekopening beperkt is, sprake is van lossen via een 
takel en/of veel hoogte nodig is qua lading. De 
draaibare toestellen van Haagh Protection zijn dus
geschikt voor lasten met onbeperkte hoogte tot 
ca. 2000 kg. Dit type wordt geleverd inclusief metalen 
oprijdplaat.

Geschikt voor lasten van:
• Breedte:   1.300 mm*
• Diepte:  1.400 mm

Inbouw maten: 
• Hoogte:  1.150 mm
• Breedte:  2.351 mm
• draaicirkel:  2.121 mm 

VARIOGATE® 360 Draai Principe 

* bij deze breedtematen is er rekening houden met manoeuvreerruimte
een weerszijden.

Het guillotine type biedt de oplossing voor 
omstandigheden waarbij de ruimte achter de 
opsteekopening beperkt is. Dit probleem treedt op bij 
onvoldoende ruimte voor de uitzwaaibeweging of een 
zijwaartse verplaatsing van de last.

Geschikt voor lasten van:
• Hoog:   2.050 mm 
• Breed, naar keuze:  1.200, 1.600, 2.000 en 2.600mm*
• Diep:   1.400 mm

Inbouw maten: 
• Hoogte:  3.180 mm
• Breedte, resp:  1.600, 2.000, 2.400 en 3.000 mm*
• Diepte:  Vaste staanders: 300 mm 
   Schuifdeel: 1.510 mm

VARIOGATE® 30-Serie Guilotine Principe

* bij deze breedtematen is er rekening houden met manoeuvreerruimte
een weerszijden.

Meer Informatie:



Ongevallen door uitglijden, struikelen en vallen 
maken ruim 30% uit van het totaal aantal 
arbeidsongevallen. Vervuiling en morsen is 
tijdens werkprocessen vaak onvermijdelijk en 
gladheid bestrijden kan dan niet met eenvoudige 
oplossingen. Met VIGIL biedt Haagh Protection 

BV een product dat in de meest vervuilde 
werkomgeving voldoende anti-slip garandeert.  
VIGIL is een superieur product met een lange 
levensduur, voor toepassing in extreme
omstandigheden en is goed te reinigen met 
hogedrukspuit en schoonmaakmiddelen.

Antislip oplossingen

Vigil Metal Deck
Vigil Metal Deck elimineert de gevaren van vallen, 
uitglijden en struikelen. Tevens is het goed mechanisch 
belastbaar (bijvoorbeeld door heftruckverkeer) en is het 
toepasbaar op zéér veel ondergronden zoals bijvoorbeeld 
beton, roosterelementen en traanplaat

Vigil anti-slip ladder Rung Covers elimineren het risico van 
uitglijden op ladders door het vergroten en stroef maken 
van het oppervlakte van de sporten en vergroten de frictie 
coëfficiënt en zichtbaarheid.

Diverse weersinvloeden, vervuilingen en moeistoffen 
oefenen geen invloed uit op de anti-slip eigenschappenvan 
de ladder rung cover of op de levensduur van het element.

Een Vigil anti-slip stair nosing herprofileert het belangrijkste 
gedeelte van de traptrede door vergroting van het 
contactoppervlak tegen de veelvuldige gevaren door 
frequent gebruik (polijsten van de rand van de treden, 
versleten of kapotte trappen op plaatsen die aan de 
weersinvloeden of gemorste vloeistoffen worden blootgesteld.

Vigil Stair & Bull Nosings

Vigil Ladder Rung Covers
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