DOCK
ACCESSOIRES

VERHOOGDE VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE IN EN ROND LAADPERRONS
SUPERIEURE OPLOSSINGEN VOOR L ADEN EN LOSSEN

Dockbumpers
De impact kan hoog zijn en tot schade leiden wanneer voertuigen achteruitrijden tegen laadperrons. Zelfs verstevigde
betonnen perrons bieden geen gegarandeerde bescherming aan een voertuig, goederen of het gebouw.
Dockbumpers vormen een lage investering met een hoge opbrengst.

Polyethyleenbumpers (PE)
• Buitengewoon lange levensduur
• Makkelijk te vervangen
• Geen extra boorgaten
• In hoogte verstelbare versie (PE-M) met verticaal bereik
van 248 mm boven de montagepositie
• Robuust, weerbestendig verzinkt consoleframe
• Hoog rendement op de investering
Modellen:
• PE vast model met afmetingen 554 x 220 x 140 mm
• PE-M in hoogte verstelbaar model met afmetingen 554 x 254 x
140 mm in laagste positie en 811 x 254 x 173 mm in hoogste positie

Rubberen bumpers
• Verschillende vormen en afmetingen
• Zeer duurzaam
• Goede vermindering van de impact krachten
• Beweegt mee met de beweging van het voertuig
Modellen:
• R-45-20-5 rechthoekig 450 x 200 x 50 mm
• R-45-20-10 rechthoekig 450 x 200 x 100 mm
• R-45-20-15 rechthoekig 450 x 200 x 150 mm
• L-45-45-10 L-vorm 450 x 450 x 100 mm
• B-54-21-17 beweegbaar 540 x 210 x 170 mm

Robuuste HD bumpers
Verkrijgbaar voor de opblaasbare WI- en sandwichpaneel-WSP-shelters.
• Bestand tegen hoge impact krachten en robuust ontwerp
• Volledig verzinkt en weerbestendig
• Veelzijdig, geschikt voor een breed scala aan projecties

Verzinkte wielblokken
Robuuste verzinkte wielblokken voorkomen dat voertuigen wegrollen
van het laadperron. Voor optimale veiligheid bevelen wij het
legendarische COMBILOK® Vrachtwagenblokkeersysteem aan.

Wielgeleiders met hoog profiel
• Gemakkelijke installatie met instort modellen voor beton verkrijgbaar
• Afgeronde vormgeving om schade aan banden te voorkomen
• Voor optimaal aanrijden en positioneren bij docks zonder
schade aan dock of voertuig
•V
 erhoogt veiligheid tijdens laden en lossen

Wielgeleiders met laag profiel
• Model met laag profiel verkrijgbaar voor kleine vrachtwagens en bestelwagens

Energiezuinige LED-verlichting
voor docks
• W ie gezien wordt, is veilig… goede zichtbaarheid tijdens
laden en lossen
•G
 emakkelijke positionering en gemakkelijk scharnierende armconstructie
• LED-lamp bescherming voorkomt direct contact
• Gemakkelijk op gevel van gebouw te monteren
• Premiummodel met verende arm verkrijgbaar

Verkeerslichten
• Uitstekend zicht voor de bestuurder met lenzen
van 100 mm diameter, groter dan standaard
• Synchronisatie mogelijk tussen magazijndeur
en verkeerslicht
• Vervaardigd van kleurvast polycarbonaat,
dus geen verkleuring door UV-licht
•M
 akkelijk aan te passen

Beschermpalen
Goed voor verkeerregeling voor gebieden met beperkte toegang.
• Vermindert risico op schade
• Grotere efficiëntie bij laden en lossen
• Efficiënt gebruik van de ruimte
• Solide volledig verzinkt ontwerp

U kunt contact met ons opnemen
voor meer informatie over de
Stertil-dockproducten, -accessoires
of andere hoogwaardige Dock
producten van Stertil.
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