WL

Standardowe wyposa¿enie serii 500
Fiszbiny

Profile wzmacniaj¹ce

W modelach WL 534 i 554 dociskanie/przyleganie
fartuchów do pojazdów ciê¿arowych ma miejsce dziêki
elementom z w³ókna szklanego (fiszbiny). Fiszbiny te nie
ulegaj¹ korozji i zachowuj¹ sprê¿ystoœæ w ka¿dej temperaturze.
W modelu 574 osadzanie fiszbinów jest zbêdne, gdy¿
model ten wykonany jest z grubego materia³u wzmocnionego sprê¿ynuj¹c¹ tkanin¹.

Tam gdzie istnieje najwiêksze zagro¿enie otaræ fartucha
górnego przez nadbudowê pojazdu ciê¿arowego umieszczone s¹ profile wzmacniaj¹ce. W modelu 574 profile te
s¹ zbêdne, gdy¿ model ten wykonany jest z grubego
materia³u wzmocnionego tkanin¹.

Oznakowanie najazdowe
Rzucaj¹ce siê w oczy oznakowania na fartuchach s¹ dla
kierowcy szczególnie u¿yteczne dla poprawnego wje¿d¿ania pojazdu ciê¿arowego w uszczelnienie bramowe.
Oznakowania zachowuj¹ swoj¹ zauwa¿alnoœæ gdy¿ pojazd
nie wchodzi z nimi w kontakt.

Ochrona przed wiatrem
Silny wiatr stwarza zagro¿enie poderwania fartucha
górnego i wyrwania go z mocowania. Unika siê tego dziêki
dwom napinaczom gumowym ³¹cz¹cym fartuch górny
z ramami bocznymi. Funkcjonalnoœæ uszczelnienia nie jest
przez to obni¿ona. Wciœniêciu przez wiatr fartucha górnego
pomiêdzy fartuchy boczne zapobiega elastyczna lina na
górze pomiêdzy koñcami fartuchów bocznych.

USZCZELNIENIE
BRAMOWE

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

STERTIL w programie dostaw ponadto poleca:






Nadmuchiwane i poduszkowe uszczelnienia bramowe
Hydrauliczne, mechaniczne i pneumatyczne rampy/mosty prze³adunkowe
Blokady pojazdów ciê¿arowych i optyczne zabezpieczenia najazdowe
Naprowadzacze kó³
Ruchome rampy najazdowe

SERIA 500
USZCZELNIENIE FARTUCHOWE Z UCHYLN¥
RAM¥ ALUMINIOW¥

SYSTEMY BRAMOWE
TECHNIKA PRZE£ADUNKÓW

Zmiany techniczne zastrze¿one

Przedstawiciel handlowy:

WL

Fartuchowe uszczelnienia bramowe WL z uchyln¹ cofaj¹c¹
siê ram¹ aluminiow¹ maj¹ ustalon¹ pozycjê rynkow¹ dziêki

Rodzaje fartuchów

Pojazd ciê¿arowy naje¿d¿a ty³em w uszczelnienie bramowe, przy czym kierowca orientuje
pojazd wg oznakowania na fartuchach bramowych. G³êbokoœæ wjazdu od 400 do 500 mm
pozwala na dookolne objêcie nadwozia fartuchami bez ograniczania otworu ³adunkowego.

Model WL 534

Wymiary

 Optymalna
statecznoœæ
dziêki du¿ej
powierzchni
monta¿owej.
 Znakomita
odprowadzalnoœæ
wody
deszczowej.
 Estetyczna
bez
widocznych
elementów
mocuj¹cych.
 Odporna
na obci¹¿enia
wiatrem.

Rama wykonana jest z anodowanych, wyt³aczanych profili
aluminiowych. Korozja w tym uszczelnieniu bramowym jest
wiêc zjawiskiem nieistniej¹cym. Profile s¹ lekkie, a dziêki
systemowi wielokomorowemu szczególnie sztywne.
Dziêki specjalnemu systemowi zakleszczania poszycia
bramy i fartuchów stosowanie elementów mocuj¹cych
zosta³o zminimalizowane. Ewentualna przysz³oœciowa
wymiana fartuchów mo¿e wiêc zostaæ zrealizowana przy
znikomych kosztach.
Specjalne profile naro¿ne w górnych naro¿nikach ramy
zapewniaj¹ odpowiedni¹ statecznoœæ panelom bocznym.
Zapobiega to ich wiotczeniu. Pomiêdzy przedni¹ i tyln¹
czêœci¹ ramy wmontowane s¹ aluminiowe ramiona ³¹cz¹ce,
wyposa¿one w sprê¿yny z tworzywa sztucznego (B).

Uszczelnienia bramowe WL przy ograniczonej kosztowo inwestycji
daj¹ mo¿liwoœæ wykorzystania uniwersalnoœci stosowania.

Opracowano zewnêtrzny wymiar usz czelnienia bramowego na 3500 mm, by
uszczelniaj¹c coraz szersze pojazdy, unikn¹æ
zarazem szkód powodowanych zbyt ciasnymi
otworami wjazdowymi. Uszczelnienie bramowe o szerokoœci 3000 mm lub wê¿sze
zosta³oby w krótkim czasie zniszczone
aktualnie eksploatowanym parkiem pojazdów.

Uchylna rama
aluminiowa
ustêpuje przy
nieprawid³owym
wjeŸdzie pojazdu
ciê¿arowego.

Rama

spe³nieniu wysokich wymagañ w zakresie jakoœci, trwa³oœci a tak¿e
estetyki.

Funkcjonalnoœæ

Uszczelnienie bramowe wykonywane jest
na miarê o ile wymagaj¹ tego uzasadnione
specjalne wzglêdy; najczêœciej jednak
wystarczaj¹ce s¹ nastêpuj¹ce wymiary
standardowe:
Model rampowy (zabudowa na poziomie
rampy/mostu prze³adunkowego)
Szerokoœæ zewnêtrzna:
3500 mm
Wysokoœæ zewnêtrzna:
3400 mm*
G³êbokoœæ:
600 mm
Wysokoœæ fartucha górnego:
1020 mm
Szerokoœæ fartuchów bocznych: 675 mm
* wysokoœæ strony tylnej; 100 mm spadu ku przodowi
z bocznym odp³ywem wody deszczowej.

Wzmocniony winyl (pojedyncza wk³adka tkaninowa) o masie ok. 2000 g/m2. Standardowo
w kolorze czarnym lub niebieskim RAL 5010
(dop³ata). Fartuch górny wyposa¿ony jest
w profile wzmacniaj¹ce w celu zwiêkszenia
odpornoœci na otarcia górnymi naro¿ami
nadbudowy ruchomego pojazdu.

Przyk³ad
O ile wykonana rampa/most prze³adunkowy
ma platformê na poziomie 1200 mm, to standardowe uszczelnienie bramowe uszczelnia
pojazdy ciê¿arowe o szerokoœciach od 2200
do 2900 mm (wraz z otwartymi skrzyd³ami
drzwi pojazdu) i wysokoœæ pojazdu od 3400
do 4200 mm.

PROFIL NARO¯NY

Wtryskowo
ukszta³towane
zawiasy z tworzywa
sztucznego o profilu
„omegi” optymalnie
wstêpnie napinaj¹
ramê. Profil ten
zapewnia ponadto
znaczn¹ sztywnoœæ
poprzeczn¹ co
uodparnia ramê na
silne obci¹¿enie
wiatrowe.

A

C

Winylowe poszycie ramy

Linka elastyczna

B

SPRÊ¯YNA Z TWORZYWA

E
Specjalny kszta³t
profilu aluminiowego
gwarantuje jego
wielofunkcyjnoœæ;
poza znaczn¹
wytrzyma³oœci¹
integruje on w sobie
odp³yw wody
deszczowej
i mocowanie
poszycia ramy.
Posiada optymalne
cechy dla szybkiego
i stabilnego monta¿u.

Model WL 554
Wzmocniona tkanina poliuretanowa (Powerflex 1000) o masie ok. 1200 g/m2. Wy³¹cznie
kolor czarny. Powerflex ma nad winylem tê
przewagê, ¿e pozostaje podatny (sprê¿ysty)
nawet w ekstremalnie niskich temperaturach.
Fartuch górny wyposa¿ony jest w profile
wzmacniaj¹ce, zwiêkszaj¹ce odpornoœæ na
otarcia górnymi naro¿ami nadbudowy ruchomego pojazdu.

A

Fartuch górny, gr. 3 mm z dwiema wartwami tkaniny

C

PROFIL ŒCIENNY ALU

Profil przeznaczony
na przedni¹ czêœæ
ramy; jego
ukszta³towanie
pozwala na
osadzenie w nim
fartuchów bocznych.

Napinacz gumowy

Model WL 574
Wzmocniona tkanina winylowa o gruboœci
3 mm z dwiema warstwami tkaniny; tkaniny
s¹ tak zorientowane, ¿e wywo³uj¹ jednokierunkowe przesztywnienie. Dziêki temu
zbêdne jest stosowanie usztywniaj¹cych
wstawek z w³ókna szklanego (fiszbinów), co
zarazem zmniejsza zagro¿enie uszkodzeniami. Standardowo dostarczane w kolorze
czarnym ewentualnie niebieskim RAL 5010
(dop³ata).

B

D

D
PROFIL BOCZNY ALU

F

Model jezdniowy (zabudowa na poziomie
jezdni)
Podobnie jak model rampowy, jednak wysokoœæ zewnêtrzna 4500 mm.

Specjalne odlane
wtryskowo profile
naro¿ne s¹
³¹cznikami czêœci
górnych z czêœciami
bocznymi,
jednoczeœnie
optymalnie
ustateczniaj¹c ramy
boczne.

Profil stosowany na
górze przodu ramy,
wyposa¿ony
w zintegrowan¹
rynnê wody
deszczowej i gniazdo
mocowania fartucha
górnego.

E

Fartuch boczny, gr. 3 mm z dwiema wartwami tkaniny
Rzucaj¹ce siê w oczy oznakowanie

GÓRNY PROFIL PRZEDNI ALU

Zapewniaj¹ one ramie przedniej wstêpne napiêcie a przez
to bezfa³dowy stan poszycia. W przypadku nieprawid³owego
dojazdu pojazdu do uszczelnienia rama przednia sprê¿yœcie
cofa siê ku fasadzie. Zapobiega to powstaniu uszkodzeñ.
Woda deszczowa zostaje dziêki zintegrowanej rynnie
odprowadzona na boki. Poszycie ramy (fartuchy g³êbokoœciowe) w wykonaniach standardowych jest czarne lub bia³e.
Inne kolory s¹ do otrzymania jako opcje.

Dodatkowa os³ona
chroni¹ca przed
przewiewem;
mocowana za
fartuchami bocznymi;
dostarczana jako
uzupe³niaj¹cy
osprzêt uszczelnienia
bramowego.

F

DOLNE PODUSZKI BOCZNE

WL

Fartuchowe uszczelnienia bramowe STERTIL z uchyln¹ cofaj¹c¹
siê ram¹ aluminiow¹ maj¹ ustalon¹ pozycjê rynkow¹ dziêki

Rodzaje fartuchów

Pojazd ciê¿arowy naje¿d¿a ty³em w uszczelnienie bramowe, przy czym kierowca orientuje
pojazd wg oznakowania na fartuchach bramowych. G³êbokoœæ wjazdu od 400 do 500 mm
pozwala na dookolne objêcie nadwozia fartuchami bez ograniczania otworu ³adunkowego.

Model WL 534

Wymiary

 Optymalna
statecznoœæ
dziêki du¿ej
powierzchni
monta¿owej.
 Znakomita
odprowadzalnoœæ
wody
deszczowej.
 Estetyczna
bez
widocznych
elementów
mocuj¹cych.
 Odporna
na obci¹¿enia
wiatrem.

Rama wykonana jest z anodowanych, wyt³aczanych profili
aluminiowych. Korozja w tym uszczelnieniu bramowym jest
wiêc zjawiskiem nieistniej¹cym. Profile s¹ lekkie, a dziêki
systemowi wielokomorowemu szczególnie sztywne.
Dziêki specjalnemu systemowi zakleszczania poszycia
bramy i fartuchów stosowanie elementów mocuj¹cych
zosta³o zminimalizowane. Ewentualna przysz³oœciowa
wymiana fartuchów mo¿e wiêc zostaæ zrealizowana przy
znikomych kosztach.
Specjalne profile naro¿ne w górnych naro¿nikach ramy
zapewniaj¹ odpowiedni¹ statecznoœæ panelom bocznym.
Zapobiega to ich wiotczeniu. Pomiêdzy przedni¹ i tyln¹
czêœci¹ ramy wmontowane s¹ aluminiowe ramiona ³¹cz¹ce,
wyposa¿one w sprê¿yny z tworzywa sztucznego (B).

Uszczelnienia bramowe WL przy ograniczonej kosztowo inwestycji
daj¹ mo¿liwoœæ wykorzystania uniwersalnoœci stosowania.

STERTIL ustali³ zewnêtrzny wymiar uszczelnienia bramowego na 3500 mm, by
uszczelniaj¹c coraz szersze pojazdy, unikn¹æ
zarazem szkód powodowanych zbyt ciasnymi
otworami wjazdowymi. Uszczelnienie bramowe o szerokoœci 3000 mm lub wê¿sze
zosta³oby w krótkim czasie zniszczone
aktualnie eksploatowanym parkiem pojazdów.

Uchylna rama
aluminiowa
ustêpuje przy
nieprawid³owym
wjeŸdzie pojazdu
ciê¿arowego.

Rama

spe³nieniu wysokich wymagañ w zakresie jakoœci, trwa³oœci a tak¿e
estetyki.

Funkcjonalnoœæ

Uszczelnienie bramowe wykonywane jest
na miarê o ile wymagaj¹ tego uzasadnione
specjalne wzglêdy; najczêœciej jednak
wystarczaj¹ce s¹ nastêpuj¹ce wymiary
standardowe:
Model rampowy (zabudowa na poziomie
rampy/mostu prze³adunkowego)
Szerokoœæ zewnêtrzna:
3500 mm
Wysokoœæ zewnêtrzna:
3400 mm*
G³êbokoœæ:
600 mm
Wysokoœæ fartucha górnego:
1020 mm
Szerokoœæ fartuchów bocznych: 675 mm
* wysokoœæ strony tylnej; 100 mm spadu ku przodowi
z bocznym odp³ywem wody deszczowej.

Wzmocniony winyl (pojedyncza wk³adka tkaninowa) o masie ok. 2000 g/m2. Standardowo
w kolorze czarnym lub niebieskim RAL 5010
(dop³ata). Fartuch górny wyposa¿ony jest
w profile wzmacniaj¹ce w celu zwiêkszenia
odpornoœci na otarcia górnymi naro¿ami
nadbudowy ruchomego pojazdu.

Przyk³ad
O ile wykonana rampa/most prze³adunkowy
ma platformê na poziomie 1200 mm, to standardowe uszczelnienie bramowe uszczelnia
pojazdy ciê¿arowe o szerokoœciach od 2200
do 2900 mm (wraz z otwartymi skrzyd³ami
drzwi pojazdu) i wysokoœæ pojazdu od 3400
do 4200 mm.

PROFIL NARO¯NY

Wtryskowo
ukszta³towane
zawiasy z tworzywa
sztucznego o profilu
„omegi” optymalnie
wstêpnie napinaj¹
ramê. Profil ten
zapewnia ponadto
znaczn¹ sztywnoœæ
poprzeczn¹ co
uodparnia ramê na
silne obci¹¿enie
wiatrowe.

A

C

Winylowe poszycie ramy

Linka elastyczna

B

SPRÊ¯YNA Z TWORZYWA

E
Specjalny kszta³t
profilu aluminiowego
gwarantuje jego
wielofunkcyjnoœæ;
poza znaczn¹
wytrzyma³oœci¹
integruje on w sobie
odp³yw wody
deszczowej
i mocowanie
poszycia ramy.
Posiada optymalne
cechy dla szybkiego
i stabilnego monta¿u.

Model WL 554
Wzmocniona tkanina poliuretanowa (Powerflex 1000) o masie ok. 1200 g/m2. Wy³¹cznie
kolor czarny. Powerflex ma nad winylem tê
przewagê, ¿e pozostaje podatny (sprê¿ysty)
nawet w ekstremalnie niskich temperaturach.
Fartuch górny wyposa¿ony jest w profile
wzmacniaj¹ce, zwiêkszaj¹ce odpornoœæ na
otarcia górnymi naro¿ami nadbudowy ruchomego pojazdu.

A

Fartuch górny, gr. 3 mm z dwiema wartwami tkaniny

C

PROFIL ŒCIENNY ALU

Profil przeznaczony
na przedni¹ czêœæ
ramy; jego
ukszta³towanie
pozwala na
osadzenie w nim
fartuchów bocznych.

Napinacz gumowy

Model WL 574
Wzmocniona tkanina winylowa o gruboœci
3 mm z dwiema warstwami tkaniny; tkaniny
s¹ tak zorientowane, ¿e wywo³uj¹ jednokierunkowe przesztywnienie. Dziêki temu
zbêdne jest stosowanie usztywniaj¹cych
wstawek z w³ókna szklanego (fiszbinów), co
zarazem zmniejsza zagro¿enie uszkodzeniami. Standardowo dostarczane w kolorze
czarnym ewentualnie niebieskim RAL 5010
(dop³ata).

B

D

D
PROFIL BOCZNY ALU

F

Model jezdniowy (zabudowa na poziomie
jezdni)
Podobnie jak model rampowy, jednak wysokoœæ zewnêtrzna 4500 mm.

Specjalne odlane
wtryskowo profile
naro¿ne s¹
³¹cznikami czêœci
górnych z czêœciami
bocznymi,
jednoczeœnie
optymalnie
ustateczniaj¹c ramy
boczne.

Profil stosowany na
górze przodu ramy,
wyposa¿ony
w zintegrowan¹
rynnê wody
deszczowej i gniazdo
mocowania fartucha
górnego.

E

Fartuch boczny, gr. 3 mm z dwiema wartwami tkaniny
Rzucaj¹ce siê w oczy oznakowanie

GÓRNY PROFIL PRZEDNI ALU

Zapewniaj¹ one ramie przedniej wstêpne napiêcie a przez
to bezfa³dowy stan poszycia. W przypadku nieprawid³owego
dojazdu pojazdu do uszczelnienia rama przednia sprê¿yœcie
cofa siê ku fasadzie. Zapobiega to powstaniu uszkodzeñ.
Woda deszczowa zostaje dziêki zintegrowanej rynnie
odprowadzona na boki. Poszycie ramy (fartuchy g³êbokoœciowe) w wykonaniach standardowych jest czarne lub bia³e.
Inne kolory s¹ do otrzymania jako opcje.

Dodatkowa os³ona
chroni¹ca przed
przewiewem;
mocowana za
fartuchami bocznymi;
dostarczana jako
uzupe³niaj¹cy
osprzêt uszczelnienia
bramowego.

F

DOLNE PODUSZKI BOCZNE

WL

Standardowe wyposa¿enie serii 500
Fiszbiny

Profile wzmacniaj¹ce

W modelach WL 534 i 554 dociskanie/przyleganie
fartuchów do pojazdów ciê¿arowych ma miejsce dziêki
elementom z w³ókna szklanego (fiszbiny). Fiszbiny te nie
ulegaj¹ korozji i zachowuj¹ sprê¿ystoœæ w ka¿dej temperaturze.
W modelu 574 osadzanie fiszbinów jest zbêdne, gdy¿
model ten wykonany jest z grubego materia³u wzmocnionego sprê¿ynuj¹c¹ tkanin¹.

Tam gdzie istnieje najwiêksze zagro¿enie otaræ fartucha
górnego przez nadbudowê pojazdu ciê¿arowego umieszczone s¹ profile wzmacniaj¹ce. W modelu 574 profile te
s¹ zbêdne, gdy¿ model ten wykonany jest z grubego
materia³u wzmocnionego tkanin¹.

Oznakowanie najazdowe
Rzucaj¹ce siê w oczy oznakowania na fartuchach s¹ dla
kierowcy szczególnie u¿yteczne dla poprawnego wje¿d¿ania pojazdu ciê¿arowego w uszczelnienie bramowe.
Oznakowania zachowuj¹ swoj¹ zauwa¿alnoœæ gdy¿ pojazd
nie wchodzi z nimi w kontakt.

Ochrona przed wiatrem
Silny wiatr stwarza zagro¿enie poderwania fartucha
górnego i wyrwania go z mocowania. Unika siê tego dziêki
dwom napinaczom gumowym ³¹cz¹cym fartuch górny
z ramami bocznymi. Funkcjonalnoœæ uszczelnienia nie jest
przez to obni¿ona. Wciœniêciu przez wiatr fartucha górnego
pomiêdzy fartuchy boczne zapobiega elastyczna lina na
górze pomiêdzy koñcami fartuchów bocznych.

USZCZELNIENIE
BRAMOWE

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

W programie dostaw ponadto polecamy:
Nadmuchiwane i poduszkowe uszczelnienia bramowe
Hydrauliczne, mechaniczne i pneumatyczne rampy/mosty prze³adunkowe
Blokady pojazdów ciê¿arowych i optyczne zabezpieczenia najazdowe
Naprowadzacze kó³
Ruchome rampy najazdowe

TECHNIKA PRZE£ADUNKÓW

SERIA 500
USZCZELNIENIE FARTUCHOWE Z UCHYLN¥
RAM¥ ALUMINIOW¥
Zmiany techniczne zastrze¿one
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