
COMBILOK®

Pažangi transporto priemonių 
apsaugos sistema

UNIVERSALI TRANSPORTO PRIEMONIŲ APSAUGOS SISTEMA

PA Ž A N G Ū S  S P R E N D I M A I  PA K R O V I M U I  I R  I Š K R O V I M U I



Patikimesnė, patvaresnė, saugesnė ir išmanesnė 
nei kitos sistemos 
Tam, kad atsakingai valdytume verslo operacijas, kiekvienai 

pakrovimo rampai yra būtina patikima transporto priemonių 

apsaugos sistema. Dėl griežto laiko apribojimo žalos rizika dėl 

nelaimingų atsitikimų pakrovimo ar iškrovimo metu ženkliai 

padidėja. Bendravimas tarp sandėlio personalo ir vairuotojų 

(kabinose) dažnai būna nepakankamas. Gali pasitaikyti per 

ankstyvas nuvažiavimas nuo rampos, kol sunkvežimis dar 

kraunamas ar iškraunamas. 

Unikali Stertil sukurta COMBILOK® sistema riboja visas tokio 

tipo rizikas ir siūlo daugybę unikalių saugumo privalumų. Labai 

patvari vamzdinė struktūra yra paprasčiausiai montuojama ant 

žemės, kad nukreiptų atvykstančio sunkvežimio ratus į centrinę 

padėtį priešais pakrovimo rampą. Galinis ratas vėliau automatiškai 

užfiksuojamas blokatoriumi vieno mygtuko paspaudimu. 

Universalus taikymas 
Dėka ratų bloko aukščio tik 330 mm, standartinis COMBILOK yra 

tinkamas beveik visų tipų ir dydžių sunkvežimiams. Žemesnis ar 

aukštesnis ratų blokas yra pritaikomas pagal pareikalavimą. Tai 

daro COMBILOK sistemą ypač universalią. Yra keletas apribojimų 

montavimo procese, kadangi visa sistema montuojama ant 

Stertil Dock Products siūlo kokybiškus, 

pritaikytus vartotojui ir technologiškai 

pažangius pakrovimo rampų sprendimus 

visame pasaulyje. Kvalifikuoti vietiniai 

mūsų partneriai taip pat jums suteiks 

geriausią galimą aptarnavimą. 

Šie pažangūs sprendimai yra sukurti, 

išvystyti ir įdiegti mūsų profesionalų 

komandos su unikalia patirtimi. 

Dėka šių kvalifikuotų žmonių, vidaus 

gamybos proceso ir tarptautinės 

organizacijos, Stertil Dock Products 

yra vienas iš pagrindinių rampų įrangos 

tiekėjas, atitinkantis visus tarptautinės 

kokybės reikalavimus.

PAŽANGŪS
SPRENDIMAI



žemės. Transporto priemonės kelyje neturi būti jokių kliūčių ir jokių 

kontaktų su judančiais sunkvežimiais. Tik sunkvežimio ratai, kurie 

šoniniais vamzdžiais nukreipiami prie rampos. Sunkvežimio apačia 

ir ratų arkos visada išlieka laisvos. 

Patikimiausia technologija 
COMBILOK sistema apima sudėtingiausią elektrinę hidraulinę 

technologiją ir keletą judančių detalių. Ratų blokavimas yra 

valdomas per mikroprocesorių naudojant mygtuką valdymo 

bloke, esančiame pastato viduje. Ratų bloke integruotas jutiklis 

tiksliai nustato galinio rato poziciją, tada ratų blokas automatiškai 

išvažiuoja ir ratas užsifiksuoja. Ratų blokavimo procesas 

trunka apytikriai 30 sekundžių, priklausomai nuo ratų dydžio ir 

padėties. COMBILOK yra unikalus visiškai automatinis prietaisas, 

naudojamas daugybėje tarptautinių kompanijų, kurios nori 

užtikrinti aukštus sveikatos ir saugumo reikalavimus. 

Garso ir vaizdo signalai 
Išmani COMBILOK programinė įranga užtikrina, kad prieš 

COMBILOK pradedant užrakinimo procedūrą, trim sekundėms 

aktyvuojami garso ir vaizdo signalai ir veikia kol užimama reikiama 

padėtis. COMBILOK yra sukurta, kad sumažintų nelaimingų 

atsitikimų riziką. Apsaugos blokas yra pajungtas prie avarinio 

sustojimo mygtuko, kuris paspaudžiamas rankiniu būdu, taip 

nedelsiant sustabdant COMBILOK veikimą. Papildomai lauke 

įrengtas raudonos/žalios spalvų šviesoforas suteikia aiškią 

COMBILOK®

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
APSAUGOS 
SISTEMA

Garso ir vaizdo 
signalai.

Apsaugos trukmė: 
30 sekundžių.

Ratų blokas pastoviai spaudžia  
ratus, kad apsaugotų transporto 
priemonę nuo šliaužimo į priekį. 



vaizdinę informaciją vairuotojui. Vairuotojas gali nuvažiuoti tik 

tada, kai užsidega žalia šviesa, parodanti, kad rato užrakinimas 

atpalaiduotas.

  

Funkcijos
• Žemesnis ar aukštesnis ratų blokavimas 

• Saugi sąveika tarp rampos ir/ar sandėlio vartų 

• Vidinis šviesoforas signalizavimo tikslams

• Išorinis hidraulinio elemento montavimas

•  Specialus prisitaikymas prie skirtingų transporto priemonės 

išmatavimų
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Dėl žemo ratų bloko aukščio nedaroma žala purvasargiams 
ar šoninėms automobilio priekabos dalims.

Lengva montuoti ant žemės.



Pilnai prijungta ir integruota
Valdymo blokas turi valdymo mygtukus, kurie gali būti suderinti 

su kitomis sistemomis, pavyzdžiui, su rampa ir/ar vartais.  

Tai siūlo kombinuota saugumo schema ir reiškia, kad 

sunkvežimis išliks automatiškai užblokuotas kol rampa negrįš 

į pradinę padėtį. Žalia/raudona lempos spalva valdymo bloke 

taip pat užtikrina, kad paskirstymo centre yra aiškiai matoma,  

ar transporto priemonei tebetaikomas blokavimas. 

Pasibaigus pakrovimui ar iškrovimui, COMBILOK sistema  

gali būti atblokuojama vieno mygtuko paspaudimu. 

Pilna programa pažangiems sprendimams 
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie visus mūsų 

rampų produktus, prašome apsilankyti mūsų tinklalapyje 

www.stertil-dockproducts.com.

PADIDINTAS SAUGUMAS 
DĖL INTEGRUOTO 

VALDYMO



a member of the Stertil Group
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Detalesnė informacija
Norėdami gauti detalesnės ar specifinės informacijos apie Stertil 

COMBILOK ar kitus kokybiškus Stertil produktus, prašome su 

mumis susisiekti. Mes mielai jums padėsime.

Žiūrėkite filmą apie 

COMBILOK čia:

•  Ratų bloko aukštis tik 330mm; tinkamas beveik visų 

tipų ir dydžių sunkvežimiams.

•  Automatinė ratų apsaugos sistema, suveikianti nuo 

mygtuko paspaudimo per apytikriai 30 sekundžių.

• Visada galimas avarinis atpalaidavimas.

• Paprastas montavimas.

Techninė specifikacija
•  Cinkuota stipri vamzdinė medžiaga ir konstrukcija be  

jokių judančių detalių žemiau pagrindo lygio. 

•  Visa sistema yra lengvai prieinama aptarnavimo ir  

remonto tikslais.

•  Intervalas nuo platformos 4300 mm, darbinis intervalas  

nuo ratų bloko 2800 mm.

• Integruotos ratų kreipiančiosios.

•  Pilnai elektrinis hidraulinis valdymas per mikroprocesorių.

Stertil B.V.
P.O.Box 23

9288 ZG  Kootstertille
The Netherlands

Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com

dp@stertil.nl
 Stertil Dock Products  

 Stertil  @Stertil

UAB „Morita“ – įgaliotas Stertil atstovas
 

Žalgirio g. 106, LT-09300 Vilnius
Mob. tel. +370-611-50030

 
Gedimino g. 96, LT-68118 Marijampolė

Tel. +370-343-97516; mob. tel. +370-611-50030
 

El. paštas: stertil@morita.lt
www.logistikosiranga.lt


