WE

Bisonylowe poszycie ramy

Aluminiowe pokrycie listwowe

Szybki
monta¿

Ochrona przeciwwiatrowa

Rodzaje fartuchów
Opis ogólny:
-

-

kolor fartuchów czarny,
ka¿dy fartuch boczny oznakowany jest
bia³¹ strza³k¹ pomocn¹ kierowcy do
naprowadzania pojazdu,
miêdzy bocznymi fatuchami znajduje siê
napiêta linka gumowa zapobiegaj¹ca
wpadaniu fartucha górnego za fartuchy
boczne pod wp³ywem wiatru.

Ramiê zawiasowe

WE

USZCZELNIENIE
BRAMOWE

Fartuch górny gr. 3 mm z dwiema warstwami tkaniny

Model WE 574:

Funkcjonalnoœæ

Wymiary

Pojazd ciê¿arowy naje¿d¿a ty³em w uszczelnienie bramowe, przy
czym kierowca orientuje pojazd wg oznakowania na fartuchach
bramowych. G³êbokoœæ wjazdu od 350 do 450 mm pozwala na
dookolne objêcie nadwozia fartuchami bez ograniczania otworu
³adunkowego.

Uszczelnienie bramowe typ WE wykonywane jest do stosowania
jedynie we wspó³pracy z mostami prze³adunkowymi i posiada
nastêpuj¹ce wymiary standardowe:

Opracowano zewnêtrzny wymiar uszczelnienia bramowego na
3400 mm, by uszczelniaj¹c coraz szersze pojazdy, unikn¹æ zarazem
szkód powodowanych zbyt ciasnymi otworami wjazdowymi.
Uszczelnienie bramowe o szerokoœci 3300 mm lub wê¿sze
zosta³oby w krótkim czasie zniszczone aktualnie eksploatowanym
parkiem pojazdów.

szerokoœæ zewnêtrzna

3400 mm

wysokoœæ zewnêtrzna

3400 mm*

g³êbokoœæ
wysokoœæ fartucha górnego
szerokoœæ fartuchów bocznych
*

550 mm
1000 mm
675 mm

wysokoœæ strony tylnej - 100 mm spadu ku przodowi z bocznym odp³ywem wody
deszczowej.

Uwaga: zabudowa na poziomie platformy mostu prze³adunkowego

Przyk³ad
O ile most prze³adunkowy ma platformê na poziomie 1200 mm, to
uszczelnienie bramowe uszczelnia pojazdy ciê¿arowe o szerokoœciach od 2200 do 2800 mm (wraz z otwartymi skrzyd³ami drzwi
pojazdu) i wysokoœciach pojazdu od 3500 do 4200 mm.

Monta¿
Udostêpniamy szczegó³ow¹ instrukcjê
monta¿u pozwalaj¹c¹ na szybki i prosty
monta¿. Wszystkie fartuchy i aluminiowe
profile zakrywaj¹ce s¹ wstêpnie zamontowane na ramie stalowej. Do mocowania na
œcianie hali s³u¿¹ wstêpnie wykonane po trzy
otwory na ramach bocznych, a jeden otwór
na ramie górnej. Po³¹czenia elementów ramy
zapewniaj¹ statecznoœæ konstrukcji.

550

Pod³oga hali

Jezdnia

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU

Rysunki
Udostêpniamy szczegó³owe rysunki dla budowlanego przygotowania monta¿u
uszczelnienia bramy. W oparciu o nasze d³ugoletnie doœwiadczenie chêtnie s³u¿ymy porad¹
w sytuacjach specjalnych.

Przedstawiciel handlowy:

Zmiany techniczne zastrze¿one

Fartuchowe uszczelnienia bramowe STERTIL z uchyln¹ cofaj¹c¹ siê ram¹ stalow¹ maj¹ ustalon¹ pozycjê
rynkow¹ dziêki uniwersalnoœci stosowania przy ograniczonej kosztowo inwestycji

675

Wysokoœæ bramy

USZCZELNIENIE FARTUCHOWE Z UCHYLN¥ RAM¥ STALOW¥

3400
675

Wysokoœæ
rampy

SERIA 500

Stalowa cynkowana ogniowo, uchylna rama
sk³ada siê z:
- profilu prostok¹tnego tworz¹cego panele
ramy,
- czterech ramion zawiasowych z p³askownika stalowego,
- aluminiowych listew kryj¹cych przód ramy
bocznej,
- aluminiowego profilu zakrywaj¹cego przód
ramy górnej, bêd¹cego jednoczeœnie
przegrod¹ dla sp³ywaj¹cej ku przodowi,
rozprowadzanej na boki wody deszczowej,
- aluminiowego profilu zakrywaj¹cego boki
tylnej ramy,
- czarnego poszycia ramy z Bisonylu 620
g/m2,
- górnej ramy odwadniaj¹cej ze spadem ku
przodowi 100 mm.

Fartuch boczny gr.
3 mm z dwiema
warstwami tkaniny

100

Podatna rama,
uchyla siê przy
nieprawid³owym
najeŸdzie pojazdu
ciê¿arowego

Rzucaj¹ce siê w
oczy oznakowanie

1000

Rama

Dodatkowa os³ona chroni¹ca przed przewiewem,
mocowana za fartuchami bocznymi, dostarczana
jako uzupe³niaj¹cy osprzêt uszczelnienia bramy

3400

-

wzmocniona tkanina winylowa gruboœci
3 mm z dwiema wstawkami tkaninowymi,
sztywnoœæ poprzeczna tkaniny zapewnia
fartuchom bocznym przyleganie do
pojazdu tak¿e w obszarach o du¿ej sile
wiatru.

2300

-

Szybki
monta¿

WE

Ochrona przeciwwiatrowa

Bisonylowe poszycie ramy

Aluminiowe pokrycie listwowe

DOCKPRODUCTS

Fartuch górny gr. 3 mm z dwiema warstwami tkaniny

Rodzaje fartuchów
Opis ogólny:
-

-

kolor fartuchów czarny,
ka¿dy fartuch boczny oznakowany jest
bia³¹ strza³k¹ pomocn¹ kierowcy do
naprowadzania pojazdu,
miêdzy bocznymi fatuchami znajduje siê
napiêta linka gumowa zapobiegaj¹ca
wpadaniu fartucha górnego za fartuchy
boczne pod wp³ywem wiatru.

Ramiê zawiasowe

WE

USZCZELNIENIE
BRAMOWE

®

Model WE 574:

Funkcjonalnoœæ

Wymiary

Pojazd ciê¿arowy naje¿d¿a ty³em w uszczelnienie bramowe, przy
czym kierowca orientuje pojazd wg oznakowania na fartuchach
bramowych. G³êbokoœæ wjazdu od 350 do 450 mm pozwala na
dookolne objêcie nadwozia fartuchami bez ograniczania otworu
³adunkowego.

Uszczelnienie bramowe typ WE wykonywane jest do stosowania
jedynie we wspó³pracy z mostami prze³adunkowymi i posiada
nastêpuj¹ce wymiary standardowe:

STERTIL ustali³ zewnêtrzny wymiar uszczelnienia bramowego na
3400 mm, by uszczelniaj¹c coraz szersze pojazdy, unikn¹æ zarazem
szkód powodowanych zbyt ciasnymi otworami wjazdowymi.
Uszczelnienie bramowe o szerokoœci 3300 mm lub wê¿sze
zosta³oby w krótkim czasie zniszczone aktualnie eksploatowanym
parkiem pojazdów.

szerokoœæ zewnêtrzna

3400 mm

wysokoœæ zewnêtrzna

3400 mm*

g³êbokoœæ
wysokoœæ fartucha górnego
szerokoœæ fartuchów bocznych
*

550 mm
1000 mm
675 mm

wysokoœæ strony tylnej - 100 mm spadu ku przodowi z bocznym odp³ywem wody
deszczowej.

Uwaga: zabudowa na poziomie platformy mostu prze³adunkowego

Przyk³ad
O ile most prze³adunkowy ma platformê na poziomie 1200 mm, to
uszczelnienie bramowe uszczelnia pojazdy ciê¿arowe o szerokoœciach od 2200 do 2800 mm (wraz z otwartymi skrzyd³ami drzwi
pojazdu) i wysokoœciach pojazdu od 3500 do 4200 mm.

Monta¿
Udostêpniamy szczegó³ow¹ instrukcjê
monta¿u pozwalaj¹c¹ na szybki i prosty
monta¿. Wszystkie fartuchy i aluminiowe
profile zakrywaj¹ce s¹ wstêpnie zamontowane na ramie stalowej. Do mocowania na
œcianie hali s³u¿¹ wstêpnie wykonane po trzy
otwory na ramach bocznych, a jeden otwór
na ramie górnej. Po³¹czenia elementów ramy
zapewniaj¹ statecznoœæ konstrukcji.

550

Pod³oga hali

Jezdnia

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU

Rysunki
Udostêpniamy szczegó³owe rysunki dla budowlanego przygotowania monta¿u
uszczelnienia bramy. W oparciu o nasze d³ugoletnie doœwiadczenie chêtnie s³u¿ymy porad¹
w sytuacjach specjalnych.

Przedstawiciel handlowy:

Zmiany techniczne zastrze¿one

Fartuchowe uszczelnienia bramowe STERTIL z uchyln¹ cofaj¹c¹ siê ram¹ stalow¹ maj¹ ustalon¹ pozycjê
rynkow¹ dziêki uniwersalnoœci stosowania przy ograniczonej kosztowo inwestycji

675

Wysokoœæ bramy

USZCZELNIENIE FARTUCHOWE Z UCHYLN¥ RAM¥ STALOW¥

3400
675

Wysokoœæ
rampy

SERIA 500

Stalowa cynkowana ogniowo, uchylna rama
sk³ada siê z:
- profilu prostok¹tnego tworz¹cego panele
ramy,
- czterech ramion zawiasowych z p³askownika stalowego,
- aluminiowych listew kryj¹cych przód ramy
bocznej,
- aluminiowego profilu zakrywaj¹cego przód
ramy górnej, bêd¹cego jednoczeœnie
przegrod¹ dla sp³ywaj¹cej ku przodowi,
rozprowadzanej na boki wody deszczowej,
- aluminiowego profilu zakrywaj¹cego boki
tylnej ramy,
- czarnego poszycia ramy z Bisonylu 620
g/m2,
- górnej ramy odwadniaj¹cej ze spadem ku
przodowi 100 mm.

Fartuch boczny gr.
3 mm z dwiema
warstwami tkaniny

100

Podatna rama,
uchyla siê przy
nieprawid³owym
najeŸdzie pojazdu
ciê¿arowego

Rzucaj¹ce siê w
oczy oznakowanie

1000

Rama

Dodatkowa os³ona chroni¹ca przed przewiewem,
mocowana za fartuchami bocznymi, dostarczana
jako uzupe³niaj¹cy osprzêt uszczelnienia bramy

3400

-

wzmocniona tkanina winylowa gruboœci
3 mm z dwiema wstawkami tkaninowymi,
sztywnoœæ poprzeczna tkaniny zapewnia
fartuchom bocznym przyleganie do
pojazdu tak¿e w obszarach o du¿ej sile
wiatru.

2300

-

