YÜKLEME ALANI
AKSESUARLARI

YÜKLEME ALANI VE ÇEVRESİNDE ARTIRILMIŞ GÜVENLİK VE VERİMLİLİK
Y Ü K L E M E V E B O Ş A LT M A O P E R A S Y O N L A R I N D A Ü S T Ü N Ç Ö Z Ü M L E R

Güvenli, Üstün Kaliteli Yükleme
ve Boşaltma Çözümlerinde
Uluslararası Uzman
Stertil Dock Products dünya çapında; kaliteli, özelleştirilmiş ve teknik olarak gelişmiş yükleme alanı
ekipman çözümleri sunmaktadır. Bu üstün çözümler, yükleme alanı ekipmanı endüstrisinde uzman
bir ekip tarafından tasarlanır, geliştirilir ve üretilir. Stertil Dock Products; yerel satış birimleri, özel
distribütörler ve nitelikli Stertil Dock Products Servis ortaklarından oluşan bir ağ tarafından
uluslararası olarak temsil edilmektedir. Stertil Dock Products, yükleme/ boşaltma ekipmanları
pazarında 1 numaralı güvenlik ve kalite uzmanıdır. Geniş patentli ürün yelpazesi, 45 yılı aşkın
deneyim ve yükleme alanlarında güvenliği sağlama konusunda kararlılıkla ve kesintisiz devam eden
çalışmaların sonucudur.
Stertil Dock Products, yükleme alanı ekipman gereksinimlerinizi tamamlamak için çok çeşitli
ekipman ve aksesuarlar sunar. Stertil Dock Products ürünleri, yüksek kaliteli malzemelerden
üretilmiştir ve çok dayanıklıdır.

Darbe Takozları
Araçlar yükleme alanına geri geri yanaşırken meydana gelebilecek çarpmalar büyük hasarlar oluşturabilir.
Betonarme yüzeyler dahi böyle bir çarpışmada aracın, ürünlerin ya da binanın korunmasının garantisi değildir.
Darbe takozları, oluşabilecek hasarın engellenebilmesinde büyük getirileri olan küçük yatırımlardır.

Polietilen (PE) Darbe Takozları
• Son derece dayanıklıdır
• Kolayca değiştirilebilir
• D eliksiz, bütün bir yüzeye sahiptir
• Yüksekliği ayarlanabilen versiyonu ile montaj yüzeyinin 248 mm yükseğine
erişim sağlanabilir
•	Sağlam, hava koşullarına dayanıklı sıcak daldırma galvanizli konsol
çerçevesine sahiptir
• Yüksek yatırım getirisi sağlar
Modeller:
•	S abit PE- Ölçüler: 554 x 220 x 140 mm
•	H areketli PE-M – Ölçüler: en alçak konumda 554 x 254 x 140 mm
en yüksek konumda 811 x 254 x 173 mm

Kauçuk Darbe Takozları
• Farklı form ve boyutlar
• Yüksek dayanıklılık
• Oluşacak etkinin iyi ölçüde azaltılması
Modeller:
• R -30-20-10 dikdörtgen 300 x 200 x 100 mm - LA Takoz
• R-45-20-5 dikdörtgen 450 x 200 x 50 mm
•	R -45-20-10 dikdörtgen 450 x 200 x 100 mm
•	R -45-20-15 dikdörtgen 450 x 200 x 150 mm
•	R -45-25-10 dikdörtgen 450 x 250 x 100 mm
•	L-45-45-10 L formlu 450 x 450 x 100 mm
•	B -54-21-17 hareketli 540 x 210 x 170 mm

Ağır Hizmet (HD) Darbe Takozları
WI serisi şişme körükler ve WSP serisi sandviç panelli körüklerin yan
panellerini korumak için kullanılan yüksek yoğunluklu takozlar.
• Yüksek etki ve sağlam tasarım
• Tamamen galvanizli ve hava koşullarına dayanıklı yapı
• Çok yönlü ve farklı körük derinlikleri için uygun

Galvanizli Tekerlek Takozları
Araçların yükleme alanındayken kaymasını önleyen galvanizli tekerlek
takozları. En yüksek seviyede güvenlik için COMBILOK® Otomatik Araç
Emniyet Sistemlerinden birini öneririz.

Galvaniz Çelik Yönlendirme Bariyerleri
•	A racın yükleme alanına uygun şekilde yanaşması ve doğru
konumlanmasını sağlaması ile, oluşabilecek hasarları önler
• Yükleme ve boşaltma sırasında güvenliği artırır
• Lastik hasarını önlemek için yuvarlak tasarıma sahiptir
•	Betona ankastre modelleri ile kolay kurulum
•	Küçük ticari araçlar ve kamyonetler için alçak modelleri
mevcuttur
•	D ikkat çekmek ve sürekli görünürlük sağlamak için sarı ve
siyah Stertil şeritleri

Enerji Tasarruflu FLEXLED Dock Light
•	G örünür olmak, güvende olmaktır! Yükleme/ boşaltma operasyonu sırasında mükemmel
görünürlük
•	M enteşeli kolu ile kolay konumlandırma rahatlığı, FLEXLED versiyonunda esnek kaz boynu tasarım
•	Temas önleyici, korumalı LED lamba
•	Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü LED ışık kaynağı
•	B ina cephesine kolayca montaj

LED Trafik Işıkları
•	(Standart) 100 mm'den büyük lens çapı ile araç sürücüsü için
mükemmel görünürlük
• 24 Volt LED kırmızı/yeşil trafik ışığı
•	D epo kapısı ve trafik ışığı arasında senkronizasyon olanağı
•	U V ışığı altında zarar görmemesi için solmayan polikarbonattan
üretilmiştir
•	Kolaylıkla ayarlanabilir

SİKLON Ventilatör
•	D epo personeli için hava sirkülasyonunu iyileştirmeye destek
•	Ayarlanabilir menteşeli kollu, profesyonel, güçlü radyal vantilatör
•	Kompakt, sağlam ve dayanıklı gövde
• 3 konumlu anahtar ile farklı hızlarda çalıştırma olanağı
•	2.800 m3/saat hava hacmi
•	A raç içinde daha iyi görüş için LED aydınlatma
•	Vantilatör ve LED ışığı birlikte veya ayrı ayrı kullanılma olanağı

Trafik Kılavuzları
•	K ısıtlı erişim alanlarında iyi bir trafik akışı düzenlemesi
•	Hasar riskini azaltma
•	Yükleme ve boşaltma operasyonları verimliliği artışı
• Kompakt form ile yer tasarrufu sağlama
•	G alvanizli ve sağlam

Dahili Güvenlik Çiti
•	Yükleme alanı girişinde istenmeyen çapraz trafiği engelleme
• Depo kapısı ray sisteminin tam koruması
•	Sarı kaplama alternatifli sağlam, dayanıklı galvanizli çelik yapı
•	O psiyonel kontrol panosu sabitleyicisi

Kontrol Paneli Kaideleri
•	Kontrol panellerinin duvara monte edilemediği durumlarda
etkin ve pratik çözüm
•	Sağlam galvaniz çelik yapı
•	Modeller:
Tek control panellik system: 1278 mm x 340 mm x 280 mm
Çift control panellik system: 1678 mm x 340 mm x 280 mm

Geniş Stertil Dock Products ürün yelpazesi
ve yükleme alanı ekipman çözümleri
hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle
iletişime geçin.
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