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Overheaddeuren

Bel voor meer informatie: (0183) 60 10 73

Dockshelters

Autolaadbruggen (docklevellers)

De afmetingen van uw dockshelters zijn meestal afgestemd op
de afmetingen van de vrachtwagens die komen laden en lossen.
Een eerste analyse begint dan ook bij het in kaart brengen van
de vrachtwagens en van de goederen die worden geladen en
gelost. Deze gegevens, in combinatie met de elementen van het
gebouw vormen het startpunt voor een aantal keuzes op het
terrein van materiaal en eventuele accessoires.

Om de hoogteverschillen tussen het laadperron en de laadvloeren van verschillende vrachtwagens te overbruggen, is de
autolaadbrug de ideale oplossing.

Overbrug het verschil
Het elektrohydraulisch systeem brengt het platform in de hoogste
positie en laat de lip automatisch uitscharnieren. Met deze oplossing
kunnen de goederen altijd in één horizontale beweging in of uit het
transportmiddel worden gereden.

Gedegen constructie
Onze dockshelters worden uitgevoerd met hoogwaardige top- en frontflappen, gemonteerd op een solide volbad verzinkt stalen indrukbaar
frame. Ook bij onnauwkeurig aandocken wordt hierdoor schade aan
frame of flappen voorkomen. Een effectieve afdichting is zo gewaarborgd
zonder dat u met aanrijdschade wordt geconfronteerd.

Robuuste constructie
Door de robuuste staalconstructie wordt scheefstand, door ongelijke
belading, tot een minimum beperkt. De betrouwbaarheid is gegarandeerd met twee hydraulieke hefcilinders en een lipcilinder. Uitvoering
is zowel mogelijk met een scharnierende of telescopische lip.

Tal van uitvoeringen
Zoveel wensen, zoveel uitvoeringen. De frontflappen en topflap
worden uitgevoerd in speciale doeksoorten. Indien wenselijk, worden
bladveren in de flappen geseald. Door markeringsstrepen aan te
brengen wordt het aandocken vergemakkelijkt.
Dockshelters zijn leverbaar in diverse breedtes en hoogtes. De keuze
van het type dockshelter wordt bepaald door een aantal factoren:
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een bordes op de begane grond, de
wachttijden voor de docks (eventueel voor opblaasbare dockshelters)
en eisen in relatie met hygiëne en klimaat.
Aanvullend advies geven wij bij voorkeur bij u op locatie,
gericht op uw situatie en uw eisen en wensen.

Kijk voor meer informatie op www.verloo.nl

De keuze voor een scharnierende of telescopische lip wordt gemaakt
op basis van de volgende criteria:
• Hoe nauwkeurig kan er worden aangedockt?
• Wat doe ik met de eindlading?
• Wat is het hoogteverschil dat overbrugd moet worden?
• Wat verwacht ik van de autolaadbrug?
Een breed scala aan afmetingen is leverbaar tot een lengte van 5000 mm.

Toepassingen
Wij adviseren u graag over het toepassen van accessoires,
onder andere over:
• Wieldwingers
• Markeringspalen
• Brievenbusafdichtingen
• Bordestrappen
• Docklights
• Wielkeggen of autoblokkeersystemen

Bel voor meer informatie: (0183) 60 10 73

Overheaddeuren
Bij de verladingsplaatsen, en wellicht op andere plaatsen
in uw bedrijf, komen één of meerdere overheaddeuren voor.
Overheaddeuren zijn er in talloze varianten. Een belangrijk
kenmerk van overheaddeuren is de uitstraling die ze aan het
bedrijfsgebouw geven.
Verloo verzorgt maatwerk in overheaddeuren. Maatwerk in de
meest letterlijke zin, maar ook als het gaat over maatwerk in
kleurstelling, uitvoering en materiaalkeuze.

Tal van uitvoeringen
Naast, of in combinatie met, massieve uitvoeringen zijn er duizend-enéén mogelijkheden om de deur een eigen ‘look’ te geven. Vanzelfsprekend kunnen de deuren in de RAL-kleur van uw keuze worden gespoten.
Meer lichtinval wordt bereikt door toepassing van dubbele kunststoffen
beglazing, slagvast polycarbonaat of enkelwandig hardglas.

Bediening
Ook voor de bediening geldt dat er talloze mogelijkheden zijn zowel
handmatig als elektrisch. Extra’s zoals beveiligingen, afstandsbediening,
verkeerslichten, akoestische signalen en sluisschakelingen kunnen wij
voor u verzorgen.

De sterke punten op een rij
• Altijd maatwerk, waarbij we optimaal inspelen op specifieke wensen.
• Hoge isolerende eigenschappen worden gecombineerd met veiligheidsopties waaronder veer- en kabelbreukbeveiliging en slappe kabel-,
onderloop- en loopdeurbeveiliging.
• Montage, service en onderhoud in één hand.
• Geleverd en gemonteerd volgens de norm NEN 13241.
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