Trône Your Truck
Waarom kiezen voor een elektrische
heftruckstoel met geheugen?
Veilig en gezond werken
De huidige ARBO-wetgeving verlangt van de werkgever dat hij de risico’s van het
werk vastlegt in een RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie) rapportage. Hierbij
geldt dat de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk is voor
klachten die ontstaan door het werk. Speerpunt is preventie.
Klachten door langdurig zitten tijdens het werk kunnen ontstaan door verkeerde
ergonomie, een niet passende stoel, het niet goed instellen, een gebrek aan
instellingsmogelijkheden, een verkeerde zithouding, verkeerd rijgedrag, geen of
slecht onderhoud en/of ontbreken van zitinstructie en gebruiksaanwijzingen.
Wat kunt u doen om de risico’s van het werken op de heftruck te beperken?
▪ voorlichting en instructie geven over veilig werken
▪ zorgen voor veilige middelen en werkmethoden
▪ gevaren bestrijden bij de bron
▪ de nodige beheersmaatregelen organiseren
▪ de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen

Hoe kan de elektrische TRÔNE memorystoel u hierbij helpen?
De TRÔNE stoel draagt bij aan gezond en veilig werken. Hij is specifiek
ontwikkeld voor het werken op de heftruck. Er zijn diverse types voor
verschillende soorten werk. Ieder type heeft de mogelijkheid om tot een
optimale persoonlijk zit te komen.
ergonomisch correct, technisch perfect
Standaard heeft de TRÔNE 4 motoren om alle ergonomisch belangrijke posities
te kunnen instellen; een lendensteun en een kantelinstelling in het zitvlak. Met
een keus aan zit- en rugzijwangen wordt de stoel modulair aangepast aan de
arbeidsomstandigheden. Uiteraard kan de stoel handmatig worden bijgesteld
om gedurende de dag te variëren in zithouding.

In de software zijn verschillende applicaties optioneel ingebouwd:
persoonlijke zitinstelling voor iedere chauffeur (tot 999 chauffeurs)
automatisch instellen (smartphone, digicard of-sleutel)
track & trace
rijgedragmonitoring
trillingsmeting
servicemodule
wake up call: ‘Nu moet je bewegen!’

Meer weten?
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