DOCK EQUIPMENT

UW LOGISTIEK, ONZE DOCK EQUIPMENT
Bij ALBIN ontwikkelen, produceren, leveren en monteren we sinds 1994 bedrij fsdeuren voor aannemers, architecten en
eindgebruikers. Onze ervaring leert dat de inzetbaarheid van een bedrij fsdeur zeer gevarieerd is. Om die reden voeren wij
een uitgebreid programma aan mogelij kheden.
Naast jarenlange ervaring met bedrij fs- en garagedeuren, heeft ALBIN in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met Dock
Equipment. Sinds 2011 heeft ALBIN haar assortiment uitgebreid met een scala aan Dock Levellers en Dock Shelters. ALBIN biedt voor
elke situatie de juiste oplossing voor het efficiënt laden en lossen. Ook hier geld dat ALBIN niet alleen de standaard dockequipment
levert en monteert maar ook uw specifieke vragen kan beantwoorden.
De service dienst van ALBIN kan u van dienst zij n voor het onderhoud en reparaties aan uw dock equipment, ook van andere
merken. Kij k voor meer informatie op onze website www.albin-ce.nl

WIJ LEVEREN BIJ ALBIN CE DE VOLGENDE DOCK EQUIPMENT:
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Dock Levellers
Dock Shelters
Opblaasbare Shelte rs
Dock Hou ses
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•
•

Li ft Ta bl e
Ma nua l Loa d i ng Bri d ge
Accessoires

DOCK LEVELLERS
De Dock Levellers van Albin CE worden gebruikt om de afstand tussen de laadgebieden
en de vrachtwagen te overbruggen. Tevens wordt het hoogteverschil geminimaliseerd.
Doordat het hoogte verschil geoptimaliseerd wordt, kan de lading in één enkele
horizontale beweging in of uit de vrachtwagen gereden worden.
De Dock Leveller heeft een ondergeschikt basisframe, welke de rest van de componenten
draagt. Er zit een beweegbare rand aan het voorste deel, zodat de mogelij kheid bestaat
om vanaf de vrachtwagen via de Dock Leveller in het gebouw te komen met bij voorbeeld
een heftruck. De Leveller wordt bediend door middel van een controle paneel en werkt
met een hydraulisch powerpack. Optioneel kan de leveller worden uitgevoerd met een
uitschuifbare lip.
De Leveller is standaard geproduceerd om 6 ton dynamische lading en 10 ton statische
lading te dragen. Een zwaardere uitvoering met 10 Ton dynamische belasting is te
verkrijgen. Om de duurzaamheid te verzekeren is de leveller als eerst compleet ontvet,
om vervolgens geverfd te worden met primer en polyurethaan verf. De Leveller is
verkrijgbaar in diverse maten en uitvoeringen.
De dock leveller heeft de volgende veiligheidssystemen:
• Noodstop, activeren als geïsoleerde keuzeschakelaar of als de druk wegvalt.
• Veiligheidsventiel in de cilinderlift om de leveller te blokkeren in het geval dat er een
slang kapot gaat.
• Mobile teenbeschermers aan de zij kant.
• Het bovenliggend platform is voorzien van een anti-slip oppervlakte.
• Geel en zwarte signaleringsstrepen op alle beweegbare onderdelen.
• Onderhoudsstaaf.
• Aanwij zingstabel voor het gebruik van de onderhoudsstaaf.
Keuze DOCK LEVELLERS
Ahankelij k van de bouwwij ze kunnen wij de meest optimale dockleveller aanbieden. Om
de werkzaamheden en kosten op de bouw te besparen heeft ALBIN een montagetafel
ontwikkeld waarbij de tafel en de leveller op de vloer van de laadkuil geplaatst worden
waarna het geheel volgestort kan worden.

DOCK SHELTERS
De Dock Shelter is ontwikkeld voor magazij nen, logistieke centra en
fabrieken. De Dock Shelter is gemakkelij k en flexibel te gebruiken
tijdens het in- en uitladen van de vrachtwagen.. De Dock Shelter is
flexibel, zodat iedere vrachtwagen er tegen aan kan rijden. Onze Dock Shelters bieden
u een perfecte isolatie tijdens het in- en uitladen. Hierdoor worden de producten
beschermt en bespaart u een hoop energie. De Dock Shelters zij n verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen, zoals bij voorbeeld de Opblaasbare Shelter.

INDRUKBARE SHELTER
De indrukbare shelter is opgebouwd uit een flexibel stalen frame met aan de zij kanten
en bovenzijde een stevig PVC doek. Aan de voorzijde zij n PVC flappen aangebracht voor de
afdichting tegen de vrachtwagen. Door de flexibele construktie zal de shelter indrukken
indien men ertegen rijd.

Veiligheid
Alle Dock Shelters zij n voorzien van reflectieve verticale strepen. De reflectieve
verticale strepen zij n er om het de vrachtwagenchauffeurs te vergemakkelij ken
tijdens het achteruit rijden naar de Dock Shelter en om botsingen te voorkomen.

OPBLAASBARE SHELTER
Bij de opblaasbare shelter wordt de vrachtwagen omgeven door een luchtkussen
dat opgeblazen wordt door een ventilator. Hierdoor is dit type shelter de perfecte
toepassing voor vrachtwagens van verschillende afmetingen.
De constante druk die uitgeoefend wordt op de zij kanten en het dak van de vrachtwagen
garandeert een perfecte afdichting. Wanneer de dock shelter niet gebruikt wordt,
trekken de opblaasbare delen zich terug in de kasten achter de gordij nen. De shelter
vormt zodoende een esthetisch geheel.
Merktekens op de shelter geleiden de vrachtwagen bij het aanrijden. Pas nadat de
vrachtwagen stil staat, wordt de shelter opgeblazen. Zo ontstaat dus nooit wrij ving
en dus geen slij tage aan de stof. Door het terugtrekken van de opblaasbare delen bij
niet-gebruik ontstaat er een grote, vrij e doorgang.
Dit sheltertype vereist een strikte gebruiksdiscipline. De vrachtwagen mag de
kade immers niet verlaten zolang de shelter opgeblazen is. Het gebruik van een
wielblokkeringssysteem met sturing is dan ook onontbeerlij k.

DOCK HOUSES
Dockhouses zij n een ideale oplossing voor het plaatsen van een leveller zonder dat hier
veel bouwkundige voorzieningen getroffen dienen te worden. Een All-in-one dockhouse
is voorzien van een leveller, een shelter, een deur en stootbuffers. Het geheel wordt
tegen de buitenwand gemonteerd. Op deze manier wordt de beschikbare ruimte van
het pand optimaal benut.
Voor een dock house is een minimum aan structurele voorzieningen nodig. Daarom is
het dock house geschikt om bestaande gebouwen uit te breiden en om toe te passen bij
gehuurde gebouwen. Dockhouses besparen daarnaast aanzienlij k op de bouwkosten
bij nieuwbouwprojecten, omdat er geen uitsparingen in het beton nodig zij n voor de
dock levellers. Ze zij n gemakkelij k te verplaatsen bij verbouwing of verhuizing van uw
bedrij f. Het Dockhouse is bovendien een HACCP- verantwoorde oplossing doordat de
laad- en losopening buiten het gebouw geplaatst wordt en het magazij n volledig kan
worden afgesloten.
Door de toepassing van een verlengd Dockhouse kan een sluis worden gemaakt in
combinatie met 2 deuren. Alle onderdelen kunnen automatsich op elkaar worden
afgestemd.

LIFT TABLE
De Lift Table bestaat uit een structuur waarbij het hydraulisch powerpack geplaatst is
in scharen. Het bovenste gedeelte, dat het werk gedeelte is, is geplaatst op scharen. Dit
alles is ontworpen volgens de Europese richtlij nen.
Om duurzaamheid te verzekeren is de tafel geheel ontvet en behandeld met een
anticorrosie primer, daarna wordt de tafel geverfd met polyurentaan verf.
De Lift Table hebben de volgende veiligheidssystemen:
• Noodstop, activeren als geïsoleerde keuzeschakelaar of als de druk wegvalt.
• Veiligheidsventiel in de cilindertafel om de leveller te blokkeren in het geval er een
slang kapot gaat.
• Mobiele teenbeschermers aan de zij kant.
• Het bovenliggend platform is voorzien van een anti-slip oppervlakte
• Geel en zwarte signaleringsstrepen op alle beweegbare onderdelen.
• Onderhoudsstaaf.
De uitvoering en afmetingen van een lifttafel kunnen op klantwens worden aangepast.
Speciale uitvoeringen zij n mogelij k op aanvraag.

MANUAL LOADING BRIDGE
Manual Loading Bridges zij n ontworpen om aan de rand van een laadperron
bevestigd te worden. Met geleiders is het mogelij k de brug te verschuiven naar
meerdere laadperrons.
De brug bestaat uit een basisframe waarop de bovenste structuur en het
compensatiesysteem zij n bevestigd. Het basisframe zorgt ervoor dat de brug
verplaatst kan worden over de gehele lengte van de rails.
De bruggen hebben de volgende veiligheidssystemen:
• Veiligheid- en blokkeringpedaal.
• Zijdelingse levenslij nen bij de plinten.
• Anti-slip oppervlak.
• Geel en zwarte signaleringsstrepen op alle beweegbare onderdelen.

MINIDOCK
Minnidocks zij n toepasbaar aan bestaande laadperons maar kunnen ook in nieuwbouw
projecten worden toegepast. Door het ontwerp hebben ze dezelfde functionaliteit als
de grote levellers. Echter zij n ze compact van formaat en met behulp van een trekstaaf
bediendbaar. Een betaalbaar alternatief voor renovatie.

WIELSTOP
Wielstoppen zij n steunen die onder het wiel van de vrachtwagens zitten om te
voorkomen dat deze wegrolt tijdens het in- en uitladen. Wielstoppen zij n van een licht
materiaal, waardoor simpel te plaatsen en weg te halen.

STOOT BUFFERS
Stootbuffers voorkomen schade aan perrons, dock boards en vrachtwagens.
Wij bieden twee verschillende soorten stootbuffers aan, de robuuste rubberen
stootbuffers in verschillende afmetingen en de rubber met stalen constructie die
inveert wanneer er tegenaan gereden wordt.

WIELGELEIDERS

Wielgeleiders plaatsen op het perron is werkelij k één van de nuttigste investeringen.
Het verhoogt niet enkel de veiligheid tijdens het laden en lossen, het voorkomt
beschadigingen aan de Dock Shelters en het gebouw. Een langere levensduur wordt
zodoende verzekerd!
Doordat de vrachtwagen nu verplicht wordt centraal aan te meren, rust de lip van de
laadbrug perfect op de vrachtwagenvloer. De wielgeleiders vormen een goed richtpunt
voor de chauffeurs en vergemakkelij ken het achteruit rijden aanzienlij k.
Kij k op www.albin-ce.nl voor meer accesoires.
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