Zestaw modernizacyjny
ASSA ABLOY M – Naprowadzacze
ASSA ABLOY Entrance Systems

Naprowadzacze do doków
przeładunkowych
Główna
zaleta

Wygoda

Bezpieczeństwo

Parkowanie tyłem
Podczas dokowania ciężarówka cofa się w stronę
budynku, zbliżając się do niego przyczepą. Kierowcy
ciężarówki uczą się tego manewru podczas szkoleń,
ale pomoce wizualne są przydatne.
Przyczepa musi być wyśrodkowana w stosunku
do platformy przeładunkowej, zaś margines błędu
wynosi maks. 100 mm z każdej strony. Ponadto
ciężarówka musi stać pod kątem prostym do
platformy, żeby krawędź platformy pewnie opierała
się na przyczepie.

Montaż śrubowy
ASSA ABLOY oferuje dwie wersje naprowadzaczy:
do montażu śrubowego i do wbudowywania
w podłoże, jednak w przypadku modernizacji
istniejącego doku przeładunkowego dogodniejsza
jest wersja mocowana śrubami.
Każdy naprowadzacz montowany jest na
dwóch płytach czterema gwintowanymi
kołkami. Po wywierceniu otworów w betonie,
co jest stosunkowo proste, wystarczy umieścić
naprowadzacz na miejscu.

Naprowadzacze wymuszają właściwą pozycję
przyczepy w doku przeładunkowym, zapewniając
stabilne oparcie platformy na skrzyni pojazdu
i zapobiegając kolizjom i uszkodzeniom
uszczelnienia dokowego.
Naprowadzacze zwiększają również
bezpieczeństwo chodzących wokół pracowników.
Można wyznaczyć ścieżkę dla pieszych wzdłuż
doku, a naprowadzacze utrzymają pojazdy w
bezpiecznej odległości.
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Przegląd

1 Platforma przeładunkowa
2 Odbój / śruby
3 Uszczelnienie dokowe
4 Poziom placu manewrowego
5 Gwintowane kołki M16
6 Płyty podstawy

Dostępne zestawy
ASSA ABLOY M –
Naprowadzacze

Zalety

A

B1

B2

2400 mm

2560 mm

2885 mm

2500 mm

2660 mm

2985 mm

2600 mm

2760 mm

3085 mm

Nazwa

Typ

Uwagi

Naprowadzacz do przyśrubowania L+R

Montaż śrubami.
Do wszystkich rodzajów doków przeładunkowych.

Lewy i prawy, w tym materiały montażowe

Główne zalety:

 Łatwiejsze parkowanie
 Mniejsze ryzyko niewłaściwego styku platformy z przyczepą
 Zapobieganie kolizji z uszczelnieniem dokowym
 Bezpieczne trasy dla pieszych w doku przeładunkowym
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Odległości

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.		
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E Zalecana odległość
L1 Długość nominalna / rozstaw osi
A Szerokość dostępu
B1 Szerokość z tyłu / odległość od
środka do środka
B2 Szerokość z przodu / odległość od
środka do środka

