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Hvorfor vælge et sikkerhedssystem fra
BowlGuard til dine AMF maskiner
1. Sikre dine kunder og medarbejdere
(Systemet tager højde for kendte risikomomenter)
2. Holder din ”Down” tid på et minimum
(Lukker kun én bane og ikke et banesæt)
3. Lav montage tid pga. færdigt kit		
(udvikles løbende for at optimere montagetid)
4. Elegant og praktisk design
(Glatte og rengøringsvenlige overflader)
5. Kræver ingen indblanding i AMF-styresystemet
(selvstændigt styresystem)

Se mere på www.BowlGuard.dk

Sikkerhedssystem til AMF Maskiner
Anledningen til at producere et sikkerhedssystem til AMF maskiner, kom fra bowling haller i hele
Europa, da der har været et par tragiske ulykker og en del ”tæt på ulykker”.
BowlGuard systemet skal ikke, og må ikke gå ind i styresystemet på AMF maskinen. Derfor er systemet bygget efter
nyeste lovgivning i Maskindirektivet (2006/42/EC), og det
selvstændige styresystem er bygget ud fra EN ISO 13849-1.
Normalt skal maskiner der er opsat efter 1. januar 1995
være udstyret med et CE mærke, som fortæller at maskinen
lever op til de Europæiske krav om sikkerhed.
Da dette ikke er tilfældet, og ikke alle AMF maskiner lever
op til de Europæiske krav om sikkerhed, er dette system
udviklet af Skærbæk Smede- og Maskinværksted ApS i samarbejde med Sick A/S og Bowltech Danmark A/S, og i tæt dialog med det Danske Arbejdstilsyn.
I Danmark forhandles systemet af BowlGuard.dk

Specielle funktioner
For at forhindre personer (børn) i at gå op ad banen og derved komme ind i maskinen, er der placeret
et lysbomsæt så maskinen stoppes hvis man er på vej ind i maskinen. Denne lysbom afbryder af
sikkerhedsmæssige årsager et banesæt (2 baner).
Bagsiden og top af maskinen er sikret med en mekanisk
afskærmning, som ved hjælp af gasstøddæmpere let kan
åbnes. Når denne åbnes afbrydes kun den ene bane som
åbnes.
Trappe og rækværk er monteret, så fald og snubleulykker
minimeres.
Mågevinge åbningen til maskinen giver nem mulighed for
service og vedligeholdelse.
Lysbom fra Sick A/S

Inspektion af alle maskiner i drift er med den robuste udformning af afskærmningen let, da man kan gå på toppen af
de lukkede maskiner og observere.
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