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Dé duurzame, dynamische aanrijdbeveiliging! 
Voor een drievoudige bescherming. 
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Waarom MEGA Slowstop? 
Starre, vaste beschermpalen zorgen vaak voor onnodige schade aan het 
voertuig, de aanrijdbeschermer zelf of aan het object (magazijnstellingen 
of gebouw) dat moet worden beschermd. 

Dit kunt u eenvoudig vermijden door het plaatsen van dé gepatenteerde 
MEGA Slowstop dynamische aanrijdbeveiliging. Door het maken van de 
juiste keuzes bij vervanging kunt u op lange termijn veel geld besparen. De 
dynamische aanrijdbeveiliging is volledig in staal uitgevoerd dat zorgt voor een 
lange levensduur in tegenstelling tot de vele kunststof varianten die op de 
markt zijn. De duurzaamheid van MEGA Slowstop is full scale getest door TÜV 
Rheinland-TNO.

Wat is MEGA Slowstop? 
MEGA Slowstop is een energieabsorberend systeem dat voertuig, gebouw 
of inventaris en de mens beschermt tegen schade door een aanrijding. Het 
systeem absorbeert de botsenergie wat een gewone, starre aanrijdbeveiliging 
niet kan. Het verschil aan impact is indrukwekkend! 

Unieke drievoudige bescherming
•	 Infrastructuur  Gebouw en inventaris, dus ook het MEGA Slowstop systeem zelf. 
•	 Voertuig  Heftruck, reachtruck, vrachtwagen of auto.
•	 Dé mens  Chauffeur van het voertuig, maar ook de medewerkers in de 
  bedrijfsruimte.S o f t S t o p



calculation of the absorbed kinetic energy armco rail combined with Soft Stop poles type 1, 2 and 3, without distortion of the Soft Stop poles.

blue bold = imput fields (always put in at least 1 for pole numbers, 0 does not work)

 

type 1 type 2 type 2.5 type 3

number of poles
6

type of pole (1 or 2 or 3):
3  =>   pedestalheight  =

89 mm

absorp. absorp. absorp. absorp.

collided pole nr.
3

max inclination amax=
20 ° => 

0,349 radialen

1621 2667 7000 12934 Joule

collision between 2 poles? (1=yes and  0= no): 
1 (if 1 => pole,  

4   = number of th pole who bends as much 
energie bij amax=

12934 Joule

number of intervals 
5

bendingmoment by amax=
74106 Nm

number intervals before=
2

stiffness pole pedestal= 212299 Nm/rad=> 3705,3 Nm/°

number of intervals behind =
3

armco beam : t (mm) Wpl (Nm) = energy by  1 radian bending

distance between  two poles 1333 mm

total thickness number of beams =>  
3 10900

1  beam  = 3 mm, 2 beams is 6 mm ,3 beams =  9 mm, 4 beams is 12 mm.  Maximum applicable: 6 beams = 18 mm

totale lenght of installation= 6665 mm

(with different thickness => linear scaling plastic moment of resistance WPL)

inclination collided poles (<= amax)
20 °

impact height center of the beam
500 mm

 ==> maximum  energy  absorption = 30900 Joule
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0

0 1,16

8,32 8,32 0,01
43,4

2
1333

0 1,17 1
0,0399 1341,32 8,32 0,93

44,0 6,36 1210,5

collided pole nr. = 
3

2666
0 20,00 2

6,4031 2666,00 0,00 149,59 12934,0 6,40 1218,1

(eventuel also collided pole nr.)
4

3999
0 20,00 3

0,0000 3999,00 0,00 149,59 12934,0 6,40 1218,1
(remark: plot shows allways from nr 0 to 23; the actual defined poles are in the middle)
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pole
beam

absorbed kyn.energy: 26043 Joule 4857 Joule

TOTAL: 30900 Joule
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Maximum inclination, at impact height 500 mm, in 
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i
collision at the height of a pole (i)

i

collision between two poles (i  and 

i+1) i+1

poles further from  impact as  the distance of 

two intervals have approx, the same   limited 

deflection  in longitudinal direction.

Wolters SoftStop (c)

energy softstop + guardrail
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Polycarbonaat vangrail 
Naast de solo-palen en het buissysteem kan het absorptie vermogen 
nog verder vergroot worden door de solo-palen te combineren met 
polycarbonaat vangrail. Deze 7 mm dikke vangrail is onverwoestbaar en 
blijft de botskrachten opvangen, keer op keer. 

Berekende veiligheid!

Met een rekenprogramma is zeer exact te 

bepalen welk type MEGA Slowstop gekozen 

moet worden per situatie. Aan de hand van 

het gewicht van het voertuig en de snelheid 

waarmee wordt gereden is de kinetische 

energie die vrijkomt bij een aanrijding in Joule 

te berekenen. Vervolgens geeft de rekentool 

de diverse MEGA Slowstop opties die ingezet 

kunnen worden.  
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Flexibel in gebruik
•		Eenvoudig	te	plaatsen	
•		Modulair	en	dus	makkelijk	uit	te	breiden	
•	 Alle	onderdelen	zijn	zichtbaar,	zodat	er	
 bij controle geen demontage nodig is
•	 Behoudt	werking	bij	extreme	

 temperaturen (van - 40 ºC tot + 70 ºC) 


