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Stertil dockshelters: altijd
een “naadloos”
passende
oplossing

STERTIL
Superior
solutions
by quality
people

Door de flexibele technologie en het
veelzijdige programma bieden Stertil
dockshelters voor elke situatie een
nagenoeg hermetische afdichting
tussen vrachtwagen en dockopening.
Dit levert grote voordelen op voor uw
bedrijfsvoering. Kou of warmte van
buiten kunnen niet in het magazijn
binnendringen, wat resulteert in
een lager energieverbruik, betere
werkomstandigheden en dus ook
minder ziekteverzuim. Bovendien geven
shelters ook afscherming tegen stof
en insecten. Shelters maken toegang
“langs de niet officiële weg” tijdens het
laden en lossen onmogelijk en verhogen
daarmee de veiligheid. Voeg bij al deze
voordelen de betrouwbare werking, de
lange levensduur en de uitstekende
kwaliteit/prijsverhouding, en u komt uit
bij een beste investering die zich snel
terugverdient.

WI-/WIS 300 Serie

TP-/TI 1000 Serie

W-500 Serie

Opblaasbare dockshelters

Kussenshelters

Gordijnshelters

Stertil

Accessoires

Accessoires

Stertil PE dockbumper

Stertil Wieldwingers

• Speciale verwisselbare frontplaat

•	Verhogen veiligheid en effectiviteit bij laden en
lossen

• Zeer lange levensduur
• Voor de zwaarste omstandigheden

Unieke flexibiliteit voor
optimale afdichting
	WI 300 serie: zowel aan de bovenzijde als aan
de zijkanten opblaasbare kussens
	WIS 300 serie: opblaasbare bovenafdichting en
zijgordijnen van 3 mm dik versterkt PVC
•	Zeer geschikt voor laadperrons waar
vrachtwagens van uiteenlopende hoogte en
breedte komen laden en lossen
•	Vrijwel luchtdichte afdichting, ideaal voor koelen vrieshuizen

Maximale klimaatbeheersing
en energiebesparing
	TP-1000: kussenshelter dat de meest doelmatige
oplossing biedt bij vrachtwagens van ongeveer
dezelfde afmetingen
	TI-1000: kussenshelter met opblaasbare
bovensectie, geschikt voor afdichting van
verschillende vrachtwagenhoogtes
•	Geeft de meest volledige afdichting tussen
vrachtwagen en laadperron
•	Zelfs de scharnieropeningen van de
vrachtwagendeuren worden volledig afgedicht

•	De meest geavanceerde opblaasbare
kussentechnologie

•	Bij uitstek ontwikkeld voor koel- en vrieshuizen

•	Leverbaar als perronmodel of als rijwegmodel

•	Tailor made voor elke situatie

•	Keuze uit 12 verschillende maatvoeringen

•	Standaard voorzien van 600 mm hoge gele
markering op de zijkussens

•	Universeel toepasbaar in bestaande gebouwen
en nieuwbouw
•	Kussens gemaakt van het sterke en soepele
Cordura doek
•	Frame van 40 mm dikke geïsoleerde sandwich
panelen

• Achterplaten van thermisch verzinkt staal

	WL-500: type met indrukbaar aluminium frame.
Superieur in kwaliteit, esthetische uitstraling en
levensduur
	WS-500: type met frame van 40 mm dikke
geïsoleerde sandwichpanelen

Stertil
Dock Levellers
Dock Shelters

• Verlengen de levensduur van de dockshelters
•	Door ronde vormen veilig voor vrachtwagen
banden
• Standaard thermisch verzinkt

Kostenefficiënt en
universeel toepasbaar
	WE-500: type met indrukbaar stalen frame.
Grote variatie aan voertuigafmetingen mogelijk

Stertil

Superieure oplossingen
voor laden en lossen

Beweegbare bumper
•	Volgt de verticale bewegingen
van de vrachtwagen
•	Minimale slijtage aan bumper en montageankers
•	Geschikt voor hoge gebruiksfrequenties

Perronlampen
•	Voor het verlichten van de
binnenzijde van de vaak donkere vrachtwagens
•	Scharnierende arm voor een goede positionering

•	Universeel toepasbaar door verschillende
framemodellen en gordijnsoorten
•	Leverbaar als perronmodel of rijwegmodel
•	Witte (en onverslijtbare) markeringen op de
zijgordijnen
•	Grote flexibiliteit in maatvoeringen

Rubber bumpers
•	Goede bescherming onder
normale gebruiksomstandigheden

Verkeerslichten

•	Diverse typen, zowel rechthoekig als L-vormig

•	Verhogen de veiligheid bij laden en lossen
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Superior
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De Stertil Group biedt haar klanten
wereldwijd op maat gemaakte,
technologisch geavanceerde oplossingen
voor hun heavy duty hefbehoeften en dock
equipment, inclusief de best mogelijke service
door sterke lokale partners. Die superieure
oplossingen worden bedacht, ontwikkeld en
gerealiseerd door een team gespecialiseerde
vakmensen met een unieke expertise.
Dankzij haar ‘quality people’, haar complete
eigen productie en haar internationale
organisatie is Stertil toonaangevend in de
wereld op het gebied van docklevellers
en dockshelters.

Stertil docklevellers
reduceren
kosten,
procestijden
en risico’s
Stertil docklevellers bieden een solide en veilige
overbrugging tussen vrachtwagenvloer en
laadperron, waardoor heftrucks en andere interne
transportmiddelen zonder vertraging de vrachtwagen
in en uit kunnen rijden. Laad- en lostijden worden
hierdoor tot een minimum beperkt, hetgeen een
aanzienlijke kostenbesparing betekent. Bovendien
vermindert de kans op ongelukken en vallende lading
sterk bij een juiste toepassing van docklevellers.
De goede kwaliteit van de Stertil docklevellers
garandeert een korte terugverdientijd.
Stertil docklevellers worden ontworpen en gebouwd
volgens de geldende Europese richtlijn (EN 1398).

P-Serie

X-Serie

S-Serie

LA-/HA-Serie

Stertil Combilok

Ergonomische dockleveller
met scharnierende lip

Dockleveller met traploos
uitschuifbare lip

Dockleveller met
scharnierende lip

Mini dockleveller met
scharnierende lip

Automatische, universele
vrachtwagenblokkering

Altijd een horizontale lip
laden en lossen zonder drempels

Variabele liplengte en
Auto-retour standaard

Open lipscharnier met
levenslange garantie

•	Scharnierende lip met unieke
parallellogramconstructie

•	Traploos regelbare lip voor nauwkeurig
positioneren

•	Open lip scharnier met praktisch onverwoestbare
constructie

• Dynamisch draagvermogen 6 ton

•	Dynamisch draagvermogen 6 ton, XPH/XFH 8 ton

•	Standaard uitgerust met veiligheidssteunen

•	Forse kostenbesparing op onderhoud van intern
transportmateriaal

•	Ideaal voor het laden en lossen van eindlading

•	Dynamisch draagvermogen 6 ton, SPH/SFH 8
ton

•	Sneller en soepeler laden en lossen
•	Minder schade aan goederen
•	Lager ziekteverzuim door lagere fysieke belasting
•	Lager geluidniveau en minder trillingen
•	Besturing optioneel te combineren met deur,
shelter en accessoires
•	Geschikt voor vele verschillende inbouw
methoden, ook in bestaande situaties

•	Met 1 druk op de knop gaat de leveller in
rustpositie, dankzij standaard Auto-retour
•	Soepele overgang door dichte achterscharnier
en lange afschuiningen op dek en lip
•	Besturing optioneel te combineren met deur,
shelter en accessoires
•	Geluidsarme werking door een nylongelagerde
lip en dempers in de veiligheidssteunen
•	Geschikt voor vele verschillende inbouw
methoden, ook in bestaande situaties

•	Soepele overgang door dichte achterscharnier
en lange afschuining aan de lip
•	Besturing optioneel te combineren met deur,
shelter en accessoires
•	Geluidsarme werking door o.a. dempers in
de veiligheidssteunen.
•	Geschikt voor vele verschillende inbouw
methoden, ook in bestaande situaties

De flexibele oplossing
voor kleine hoogteverschillen
•	Uitermate geschikt voor montage bij bestaande
laadplaatsen, maar ook toepasbaar bij nieuw
bouw
•	Korte installatietijd
•	Eenvoudige bediening, handmatig bij de LA,
elektro-hydraulisch bij de HA
•	Lip valt veilig terug tussen de bumpers bij
wegrijdende vrachtwagen
•	Levenslange garantie op de open lip constructie
•	Geïntegreerde perronbumpers
•	Dynamisch draagvermogen 6 ton

Zekerheid
van vakkundige
service

Voor optimale veiligheid bij
laden en lossen
Wanneer een vrachtwagen geparkeerd staat
voor laden en lossen, kan de communicatie
tussen de chauffeur en het personeel in het
distributiecentrum vaak gebrekkig zijn. Dit
houdt het risico in van vroegtijdig wegrijden
en mogelijke ongelukken of schade. De Stertil
Combilok voorkomt dat met de automatische
blokkering van de vrachtwagen op het achterste
wiel.
•	Voorkomt wegrijden tijdens laden en lossen
•	Werkt met sensordetectie op achterste
vrachtwagenwiel
•	Eenvoudige montage, volledig bovengronds
•	Eenvoudige bediening, in het gebouw
•	Geschikt voor bestaand en nieuw terrein
•	Ongevoelig voor weersinvloeden
•	Vergrendeling optioneel in combinatie met
docklevellers/overheaddeuren

Een wereldwijd netwerk van partners
garandeert optimale service. Dankzij
regelmatige training door Stertil blijven
de internationale partners up-to-date in
kennis en adequaat in het oplossen van
problemen. In Nederland wordt de service
op Stertil Dockproducten verzorgd door
Stokvis Service (www.stokvis-service.nl).

