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De Race Totem is de allernieuwste veiligheidsoplossing van BOPLAN® en speciaal ontworpen voor 
wielerwedstrijden. De kunststof totem van 2m40 hoog werd voor het eerst “live” getoond tijdens 
een persvoorstelling in het hoofdkantoor van de firma BOPLAN® in Moorsele.
Obstakels op het parcours worden op die manier duidelijk aangegeven en beveiligd.   
Risico’s op aanrijding en verwonding worden drastisch beperkt, zowel voor deelnemers  
als voor seingevers en medewerkers.

Door zijn opvallende gele kleur, zijn hoogte van 240 cm, een pulserend licht aan de top en een auditief waarschuwingssig-
naal heeft de Race Totem vooral een signalisatiefunctie. Zo worden de renners reeds van op afstand gewaarschuwd voor 
potentiële gevaren op het parcours, zoals middengeleiders, wegversmallingen, verkeersborden, etc. Bovendien geven grote 
zwarte pijlen aan langs welke kant de hindernis gepasseerd dient te worden. In het geval er dan toch een aanrijding zou 
plaatsvinden, wordt het risico op lichamelijk letsel drastisch beperkt door het impact-absorberende kunststofmateriaal 
waaruit de totem is vervaardigd. 

Een aantal recente incidenten bracht pijnlijk aan het licht dat een betere beveiliging tijdens wielerwedstrijden absoluut 
noodzakelijk is. Hierdoor is het adequaat beveiligen van het parcours een prioriteit geworden voor elke organisator van 
koerswedstrijden. Het inzetten van menselijke seingevers op kritieke plaatsen op het parcours blijkt in een aantal gevallen 
ontoereikend. Hierdoor lopen zowel de wielrenner als de seingever gevaar op ernstige verwondingen door aanrijding.

“Garanderen dat iedere koers zonder incidenten plaatsvindt, is jammer genoeg niet mogelijk. In de meeste gevallen kunnen we  
echter de ernst van een ongeval sterk verminderen”, aldus Xavier Ramon, eigenaar en CEO van BOPLAN®. “Met onze  
Race Totem stellen we een eenvoudig inzetbare doeltreffende veiligheidsoplossing ter beschikking van alle wedstrijdorganisatoren 
en hopen we bij te dragen aan meer veiligheid tijdens de koers”.

Reeds meer dan 20 jaar ontwikkelt en produceert BOPLAN® innovatieve oplossingen op het gebied van kunststof  
aanrijdbeveiliging voor industriële, logistieke en productie-omgevingen. Onder de naam “BOPLAN® SPORT” stelt het 
bedrijf haar expertise nu ten dienste van de sportwereld, met als missie de veiligheid tijdens sportevenementen te  
verhogen en het vermijden van ernstige ongelukken.

De kunststoffen Race Bumpers van BOPLAN® waren vorig jaar voor het eerst te zien tijdens de 2019 E3 BinckBank  
Classic prijs van Harelbeke. Ze werden op 65 kritieke plaatsen ingezet langs het parcours. 
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Vervolg zie ommezijde ›



Dit jaar biedt BOPLAN® naast de Race Bumpers nu ook de nieuwe Race Totem aan. Deze “seingevers met superkracht” 
zorgen voor een next-level beveiliging. Menselijke seingevers kunnen dan efficiënter worden ingezet op plaatsen waar hun  
aanwezigheid echte toegevoegde waarde biedt.

Nog even de belangrijkste eigenschappen van de BOPLAN® Race Totem op een rijtje:
√  grote signalisatiewaarde door:

� grote omvang (H 240 x B 120 x D 90 cm)

� opvallende  gele kleur

� geluidssignaal tot 92 dB

� lichtsignaal helemaal bovenaan

√  richtingaanduiding langs welke kant er gepasseerd moet worden

√  vervaardigd uit impact-absorberende kunststof

√  design met ronde vormen vermindert risico op verwonding bij aanrijding 

√  kan verzwaard worden voor optimale stabiliteit

√  gemakkelijk en snel inzetbaar

√  uitgerust met een GPS tracking systeem 

Ga naar www.boplansport.com en klik op Press Room voor het downloaden van hoge resolutie beelden 
en meer info over de BOPLAN® Race Totem en de BOPLAN® Sport veiligheidsoplossingen.

Over BOPLAN®

BOPLAN® is wereldwijd marktleider in “high performance safety systems” voor industriële toepassingen. Naast het hoofdkantoor, 

gevestigd in Wevelgem, heeft BOPLAN® momenteel 6 eigen vestigingen in het buitenland (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Verenigd 

Koninkrijk, Spanje en Noord-Amerika) en werkt met tal van distributeurs om haar producten te verkopen.  Sinds de oprichting, 20 jaar 

geleden, kent de groep een sterke internationale groei.    

BOPLAN® ontwerpt, ontwikkelt en produceert duurzame en uiterst efficiënte val- en stootbeveiligingen voor de meest veeleisende 

omgevingen. Alle veiligheidsproducten hebben slechts één doel voor ogen: de bescherming van mensen, voertuigen, gebouwen en 

infrastructuur. Voor de productie van onze veiligheidsproducten gebruiken we uitsluitend hoogwaardige en zeer hoog performante 

kunststof, waarvan de eigenschappen deze van de traditionele grondstoffen ver overtreffen.

De modulaire veiligheidssystemen van BOPLAN® zijn de meest innovatieve op de markt en beveiligen wereldwijd talrijke bedrijfs- 

hallen, magazijnen, productiehallen, luchthavens tot en met boorplatformen en (petro)chemische sites. Voor elke specifieke toepassing 

hebben we een veiligheidsoplossing in huis.
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