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ASSA ABLOY M parkeergeleiders
ASSA ABLOY Entrance Systems

Parkeergeleiders voor laadperrons
Belangrijkste
voordeel

Convenience

Veiligheid

Een voertuig achteruit rijden
Vrachtwagens moeten achteruit rijden met de
achterkant van de aanhanger naar het gebouw.
Hoewel de chauffeur hierop getraind is, helpt een
visueel hulpmiddel enorm.
De aanhanger moet in het midden voor de
dockleveller komen met een marge van max.
100 mm aan beide zijden. Bovendien moet de
vrachtwagen loodrecht op de aansluiting staan om
te zorgen dat de lippen van de leveller goed op de
bodem van de aanhanger liggen.

Bevestiging met bouten
Hoewel ASSA ABLOY twee versies parkeergeleiders
produceert – met bouten of in een gestorte
constructie – is de versie met bouten het
eenvoudigst voor modernisering van een bestaand
laadperron.
Elke parkeergeleider wordt geïnstalleerd op twee
platen met vier schroefpennen. Hiervoor is alleen
relatief eenvoudig boren in beton nodig om de
parkeergeleider aan te brengen.

Om te voorkomen dat de leveller verkeerd op de
bodem ligt en schade door botsingen tegen de
shelter te voorkomen, dwingt de parkeergeleiders
de chauffeur om de aanhanger correct aan te
docken.
De parkeergeleiders verhogen ook de veiligheid van
het personeel op straat. Er kan een voetpad langs
het laadperron lopen want de parkeergeleiders
houden de vrachtwagens veilig op afstand.
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Overzicht

1 Dock leveller
2 Buffer / bouten
3 Dock shelter
4 Grondniveau
5 Schroefpennen M16
6 Grondplaten

Verkrijgbare kits
voor ASSA ABLOY M
parkeergeleiders

Voordelen

A

B1

B2

2400 mm

2560 mm

2885 mm

2500 mm

2660 mm

2985 mm

2600 mm

2760 mm

3085 mm

Naam

Type

Opmerkingen

Parkeergeleiders met bouten L+R

Bevestiging met bouten.
Voor alle laadperrontypes.

Links en rechts, inclusief installatiemateriaal

Belangrijkste voordelen:

 Probleemloos parkeren van het voertuig
 Minder risico op slechte aansluiting leveller lip en vloer aanhanger
 Voorkomt schade door botsen tegen de shelters
 Zorgt dat personeel bij het laadperron veilig kan lopen
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Afstanden

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.		
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E Aanbevolen afstand
L1 Nominale lengte / asafstand
A Toegangsbreedte
B Afmeting achterzijde / hart-op-hartafstand
C Afmeting voorzijde / hart-op-hartafstand

