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SECTIONALE POORTEN INDUSTRIE

De meest gebruikte industriële overheaddeur is ons ST-model. Een in staal uitgevoerde deur die
universeel toepasbaar is en op maat wordt gemaakt (tot 12 meter breed).Het ST-model wordt
geleverd in een standaard model en twee aangepaste modellen (AS40 beglaasd & design line).

DESIGN LINE

Design-Line Umbra
De Design-Line Umbra heeft een microprofilering. Dit design wordt in de bouw steeds vaker
toegepast bij wand- en dakpanelen. Door ook bij de overheaddeuren voor dit design te kiezen,
creëert u een consistent geheel. De Umbra is in veel meer gebouwen toepasbaar en is standaard
leverbaar in de kleuren RAL-9006 en RAL-9010. Tegen een meerprijs kan nagenoeg iedere gewenste
RAL-kleur worden geleverd.

AR-Aluminium sectionale poort

Het paradepaardje onder de overheaddeuren is ons AR-model. Een robuuste, betrouwbare
en duurzame aluminium overheaddeur met zeer veel variatiemogelijkheden. Iedere deur
wordt compleet naar uw individuele wensen ontworpen en gefabriceerd.
Dit maakt iedere AR-overheaddeur uniek. Passend ook bij de styling van uw gebouw
en uw corporate identity.

sneloproldeuren

Snelloper met windverstevigers

Modulaire dock leveller DLH-NG

De nieuwste generatie elektro-hydraulische dock leveller met uitklapbare klep.

Kenmerken
·
·
·
·
·
·

Zeer robuust en betrouwbaar
Zelfdragend onderframe
Open en zelfreinigende klepconstructie
2 dekcilinders en 1 klepcilinder
Grote variëteit in uitvoeringen en opties
CE markering en conform EN 1398

Modulaire dock leveller DLH-NG

MINI LAADBRUG

Deze laadbrug wordt in enkele seconden gemakkelijk manueel bediend met een hendel.
Na het laden zakt de laadbrug alleen terug in de rustpositie. Deze beweging wordt gedempt door een
gasveer.
◾Capaciteit 6 ton dynamisch
◾Dekbreedte 2110mm
◾Totale lengte van dek en lip 700mm
◾Lipbereik voor de bumpers 230mm
◾Totale breedte met de bumpers 2590mm
◾ 2 rubber stootbuffers 500x250x140 met een aanrijplaat, geplaatst op verzinkte consoles.

Optie :
Stalen montage-onderplaat vast te schroeven op de muur indien deze niet voorzien is van een
hoeklijn.

Mini - laadbrug

Inveerbare dockshelter – DS500 serie

Inveerbare dockshelter – DS500 serie
De inveerbare dockshelters zijn bijzonder geschikt voor laad/los perrons met een sterk variërend
vrachtwagenaanbod.
De inveerbare dockshelter is zeker ook geschikt om als grondshelter dienst te doen bij grote
magazijndeuren.
Het frame zal bij een eventuele aanrijding inveren waardoor aanrijschade aan de dockshelter en het
gebouw zo veel mogelijk voorkomen wordt. Standaard zijn de flappen van de DS500 gemaakt van
3mm dik PVC gecoat doek.

Optioneel: om de afdichting te optimaliseren is het mogelijk de
DS500 te voorzien van hoekkussens (foto rechts onder)
DS500serie-onderhoekkussenDockshelter-onderhoek-DS500

Opblaasbare dockshelter DS600 & DS700 serie

De opblaasbare dockshelter biedt de beste afdichting voor het grootst mogelijke aantal verschillende
vrachtwagens en opleggers. De kussens kunnen worden opgeblazen wanneer de vrachtwagen aan
het laadperron staat. De opgeblazen kussens bieden vervolgens een uitstekende afdichting. Om de
afdichting te optimaliseren zijn deze dockshelters standaard voorzien van opblaasbare hoekkussens.
(zie foto middelste rij rechts)
De opblaasbare dockshelters zijn de beste keuze wanneer u vrij toegang wilt tot de volledige
breedte en hoogte van de oplegger en u werkt met opleggers van zeer uiteenlopende afmetingen
waaronder opleggers met uitstekende delen aan de achterkant. Ook leverbaar als “grondshelter”.

Kaaibumpers

BUTDOCK 130
93.950.856

Veerbumper uitgerust met verende rubbers
voor maximale absorbatie van schokken bij
het aandokken van zware voertuigen.
Zeer duurzaam product, aanbevolen bij
intens vrachtverkeer.
Weerstaat wrijvingen bij het stijgen en dalen
van de vrachtwagen tijdens het laden en lossen
van hun lading.

• Gewicht: 80kg per set
• Afwerking in galva
129

220

170
470
170

94

93.950.835
Bumper H = 350 mm

93.950.836
Bumper H =350mm
verlengde plaat.

93.950.857
Bumper met verhoging
H = 200 mm

93.950.858
Bumper met verhoging
H = 100 mm

Equipement de quai

Kaaibumpers

BUTDOCK 130
93.950.857

Verhoogde veerbumper uitgerust met verende
rubbers voor maximale absorbatie van schokken
bij het aandokken van zware voertuigen.
Zeer duurzaam product, aanbevolen bij
intens vrachtverkeer.
93.950.847RE

Weerstaat wrijvingen bij het stijgen en dalen
van de vrachtwagen tijdens het laden en lossen
van hun lading.
• Gewicht : 84kg per set
• Afwerking in galva
220

206

470

130

93.950.835
Bumper H = 350 mm

93.950.836
Bumper H =350 mm
verlengde plaat.

93.950.856
Bumper H = 470 mm

243
268

93.950.858
Bumper met verhoging
H = 100 mm

Equipement de quai

Kaaibumpers

BUTDOCK 90
93.950.756

Deze fijne maar toch sterk verende bumper
absorbeert de schokken bij het aandokken
van voertuigen.
Zeer duurzaam product, aanbevolen bij
Intens vrachtverkeer.
Weerstaat wrijvingen bij het stijgen en dalen
Van de vrachtwagen tijdens het laden en lossen
van hun lading.
• Gewicht : 60kg/set
• Afwerking in Galva
86,4

232

170
470
170

94

93.950.757
Bumper met verhoging
H = 200 mm.

93.950.758
Bumper met verhoging
H = 100 mm.

Detailtekening buttdock 130

Equipement de quai

KaaibUMPERS

Rubber buffer hoge weerstand met stalen achterplaat
Dikte10mm
93.950.750
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Rubber buffer hoge weerstand met stalen achterplaat
Dikte10mm
A

B

C

D

93.950.760

500

250

100

250

93.950.770

500

250
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wielgeleiders

Wanneer vrachtwagens niet recht voor het laadperron staan kunnen gevaarlijke situaties onstaan,
bijvoorbeeld omdat de klep van een laadbrug niet voldoende in de wagen opgelegd kan worden. Ook
schade aan dockshelters en / of gebouwen wordt grotendeels voorkomen door het plaatsen van
wielgeleiders. Met DSG Systems wielgeleiders wordt de kans op scheef aanrijden zo veel mogelijk
voorkomen.

◾De wielgeleiders zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen.
◾Alle uitvoeringen zijn standaard thermisch verzinkt.
◾Poeder coaten van de verzinkte wielgeleiders is tegen meerprijs mogelijk
L=1500

L=2500

L=2000

L=3000

Sécurité de quai

Kaailamp

De kaailamp beveiligd de overslag van goederen,
verlicht gevaarlijke zones en verkleint het risico op
ongevallen bij het laden en lossen van vrachtwagens in
kleine, donkere ruimtes.

93.950.600
Kaailamp halogeen
-

Halogeenstraler 300 w (lamp bijgeleverd)
Beweegbare arm 1200 mm
Bewegingshendel
Electrische kabel geïntegreerd in armatuur
Aan/uit schakelaar (niet standaard)
Afwerking : epoxy geel

93.950.604
Kaailamp LED
-

LED straler 30 w
Beweegbare arm 1120 mm
Bewegingshendel
Electrische kabel geïntegreerd in armatuur
Afwerking : epoxy geel

Optioneel :
- Aan/uit schakelaar (met verlichte knop)

Equipement de quai
Draadloze wielblokker
• De wielblokker is essentieel voor het beveiligen van de
aanhangwagen tijdens het laden en lossen aan de kaai
Het « STOP « paneel verwittigd de chauffeur visueel dat
de wielblokker aanwezig is.

• Voorzien van een werkhendel en wieltjes waardoor
het positioneren en weghalen van de wielblokker zeer
gemakkelijk gaat.

93.951.426
Electrische wielblokker met «STOP»
Hoogte : 320 mm
Arm : 900 mm
Breedte : 200 mm
Lengte : 380 mm
Gewicht 16kg

93.951.427
Verkeerslicht rood /groen met
LED

93.951.428
Signalisatiekit
• Sturingskoffer
• rood/groen LED verkeerslicht binnen & buiten

