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Grote voertuigen,
moeilijke condities
groter gevaar!

Sectoren zoals de mijnbouw, steengroeven, landbouw, 
bouwnijverheid en de afvalsector, gebruiken allemaal 
grote machines en speciale voertuigen, die door hun 
aard een gevaar vormen als ze niet veilig worden 
bediend. Dode hoeken zijn meestal veel groter op 
deze voertuigen en betreffen niet alleen de achter- en 
zijkant, maar ook de voorkant, vooral met wisselende 
posities van de cabine en bestuurder. 
Terreinen in deze sectoren zijn vaak ruiger en 
voertuigen worden vaker aan extreme omstandigheden 
blootgesteld, terwijl dikke mist en duisternis de 
zichtbaarheid verder beperken.

De ISO 5006 standaard voor grondverzetmachines 
richt zich op het probleem van dode hoeken rondom 
een voertuig en stelt dat de bestuurder in staat moet 
zijn om rondom zijn machine te kijken om een goede, 
effectieve en veilige werking te bewerkstelligen. 
Camera- monitorsystemen bieden dit in zekere zin, 
maar bij moeilijke werkomstandigheden, is  aanvullende 
apparatuur cruciaal om visuele en hoorbare 
waarschuwingen aan de bestuurder te geven. 

De Engelse HSE (Health & Safety Executive) in 
Engeland waarschuwt voor de gevaren van slecht 
beheerde voertuigen in de werkplaats nadat een 
kolenmijn-organisatie een boete kreeg voor de dood 
van 2 mannen die werden verpletterd door een 
100 ton wegende dumper. De bestuurder van de 
dumptruck kon hun voertuig niet zien omdat het zich in 
een dode hoek bevond. 
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Grondverzetvoertuigen hebben slechte 

zichtgebieden, veroorzaakt door hun 

grote omvang. Om zeker te stellen 

dat de bestuurder van het voertuig 

zich bewust is van andere, kleinere 

voertuigen om zich heen, zijn aanvullende 

veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. 

Backsense® 
radar detectie 

systemen

Brigade’s Backsense radar sensorsystemen zijn 
ontwikkeld om mensen en objecten te detecteren die zich 
in de dode hoeken bevinden. Hiermee worden ongelukken 
aanzienlijk gereduceerd. Ze detecteren zowel stilstaande 
als bewegende objecten en voorzien de bestuurder van 
visuele en hoorbare waarschuwingen. Hierdoor wordt de 
bestuurder, die onmogelijk op alle gevaarlijke gebieden 
gefocussed kan zijn, gewaarschuwd. De Backsense werkt 
zeer effectief in ruwe omgevingen en bij slecht zicht, 
inclusief duisternis, rook en mist. 
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Backsense producten

Kenmerken van de Backsense:
•  Nauw aangesloten detectiezone aan achterzijde met 

instelbare detectiebreedte en -lengte
•  Smalle detectiezone mogelijk om valse waarschuwingen 

te minimaliseren
•  Golf radartechnologie door continue gemoduleerde 

frequentie
•  Kan andere voertuig veiligheid-voorzieningen triggeren 

of hierdoor getriggerd worden, zoals camera-/
monitorsystemen of achteruitrij-alarmen 

•  Elimineert de mogelijkheid dat de bestuurder het 
systeem uitzet. De akoestische waarschuwingszoemer 
kan niet worden uitgeschakeld, waardoor 
wagenparkbeheerders met een gerust hart kunnen 
vertrouwen op de werking van het systeem 

•  Helder, gemakkelijk te lezen display en een groot scala 
aan hoorbare waarschuwingen

• Geschikt voor zowel on- als off-road toepassingen
•  Zeer robuust ontwerp voor alle alle extreme 

weersomstandigheden en terreinen
•  Effectief door niet-metalen objecten – kan achter 

plastic of glasvezel carrosseriedelen geplaatst 
worden

•  Zelfdiagnose attendeert bestuurder op 
systeemfouten

• Keuze aan detectiebereiken
•  Display met 5 verschillende hoorbare en 

zichtbare waarschuwingen
• Uitgebreide certificering

Elke Backsense heeft een akoestische 
waarschuwing en LED display in de cabine 
om de bestuurder te waarschuwen voor 
gevaren en hun nabijheid. 
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BS-8000

• Instelbaar:

- Detectiegebied
3m – 30m lengte
2m – 10 m breed

- 5 detectie zones 

-  Blinde zones – het systeem negeert 
objecten in specifieke zones, bijvoorbeeld 
carrosserie

-  Instelbare triggerlengte – voor wanneer 
een andere trigger als achteruitrij-alarm –  
is geactiveerd 

-  Zoemer startzone – hoorbare alarm kan 
worden geactiveerd na het visuele signaal

•  Eenvoudige PC configuratie software, geen 
specifieke programmeer-apparatuur 
benodigd

Vaste Backsense® 

0.9m0.0m 1.8m 2.7m 3.6m 4.5m

•  Vaste detectielengte en breedte, verdeeld in 
5 gelijke detectiezones

•  Activering zoemer en trigger vanaf maximale 
detectiezone 

BS-7030
• 3 m (l) x 2,5 m (b) detectiegebied

• 5 x 0,6 m detectiezones

BS-7045
• 4,5 m (l) x 3,5 m (b) detectiegebied

• 5 x 0,9 m detectiezones

BS-7060
• 6 m (l) x 4,5 m (b) detectiegebied

• 5 x 1,2 m detectiezones
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Display in de cabine en Backsense® radar. 

Voorbeeld van de instelbare zones Voorbeeld van de vaste zones

Diagrammen zijn slechts ter illustratie. Detectie wordt beïnvloed door de fysische eigenschappen en de locatie van een object.

Programmeerbare Backsense®
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Voordelen 
van de  
Backsense®
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Backsense voor 
lichtere machines
geschikt voor lichte machines met 
uitgebreide of variërende dode hoeken, 
zoals verreikers en machines die in 
beperkte ruimtes werken zoals shovels 
met lage laadschop en smalle wielen. 

Backsense voor 
de afval- en 
recyclingsector
Een smalle detectiezone 
is  vooral nuttig als men 
moet manoeuvreren dichtbij 
geparkeerde auto’s, zoals 
vuilniswagens en veegmachines. 
De containerlift van de 
vuilniswgen kan uit de detectie 
worden geprogrammeerd 
om valse waarschuwingen te 
voorkomen.

Backsense is het antwoord, waar de 
afmeting van machines en moeilijke 
omgevingscondities, zoals stofwolken 
of duisternis, het manoeuvreren zeer 
moeilijk maken. Het reduceert het risico 
van grote machines die achteruit inrijden 
op kleinere machines of kantelen na 
botsing met een voorraadstapel.

Het systeem is ook effectief bij het 
vooruitrijden, aangezien het ontwerp 
van de machine vaak zorgt voor grote 
dode hoeken. Bijvoorbeeld veel dumpers 
kunnen geen objecten of mensen op de 
grond die zich in de eerste 20 meter voor 
het voertuig bevinden. Het is mogelijk 
om carrosserie en voertuigdelen in het 
detectiebereik te wissen, om vals alarm 
te voorkomen. De Backsense vermindert 
ook het risico voor werknemers die 
oorbeschermers dragen en hierdoor 
niet in staat zijn het achteruitrij-alarm te 
horen.

Backsense voor mijnbouw, 
steengroeven en wegenbouw

Veiligheid
  Helpt schades te voorkomen
  Vermindert ongelukken en dodelijke ongevallen
  Voldoet aan gezondheids- en veiligheidseisen

Efficiency
  Bespaart op schade en stilstand voertuigen
  Bespaart op verzekeringsclaims van derden

Compatibiliteit
  Kan worden ingesteld om het achteruitrij-
alarm, veiligheidslichten, camerasystemen en 
digitale recorders te triggeren

Robuustheid
  Bestand tegen vocht, stof, vibratie, hitte, kou, 
UV, sneeuw, ijs, harde wind, water en modder
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