
RAMPŲ SANDARINIMO RANKOVĖS W-SERIJA

Užuolaidinės  
sanda rinimo  

rankovės
Universalios ir Lanksčios

STERT I L
PA Ž A N G Ū S  S P R E N D I M A I



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.

Stertil sandarinimo rankovės:  
ekonomiškos ir labai universalios

Gal jūs ieškote lankstaus sprendimo, kuris pasiūlytų optimalų 

sandarumą įvairių pločių ir aukščių transporto priemonėms?

O gal ieškote sprendimo, pritaikyto jūsų pakrovimo vietai?

Jei taip, jūs būsite sužavėti mūsų W-Serijos sandarinimo 

rankovių universalumu, patikimumu ir efektyvumu, WL 

pavyzdiniu modeliu.

Šalia WL modelio, W-Serijoje yra WF modelis be šoninių 

panelių, kuris taikomas įmontuotoms platformoms, bei WSP 

modelis su fiksuotu rėmu.

Lankstūs pritaikomi aliuminio rėmai

WL rėmas gali būti pritaikytas padidinant iki 50 mm kad atitiktų 

jūsų reikalavimus. 

Rėmai yra pagaminti iš presuoto ir anoduoto aliuminio, todėl 

yra atsparūs rūdims, stiprūs ir, dėka specialių profilių,  ant jo 

galima kabinti įvairių medžiagų užuolaidas.

Veiksminga ir patvaru

Stertil Užuolaidinės sandarinimo rankovės pagamintos iš 

aukštos kokybės medžiagų. Aliuminio rėmo ir stiprių užuolaidos 

medžiagų kombinacija sudaro labai efektyvią struktūrą.

Kai įvažiavimo gylis 400-500 mm, viršutinės ir šoninės 

užuolaidos automatiškai prisispaudžia prie transporto 

priemonės. Efektyvi apsaugos nuo vėjo sistema išlaiko 

užuolaidas vietoje net pučiant smarkiam vėjui. Dviejų tipų 

medžiagos užuolaidoms gali būti naudojamos W-Serijoje:

Standartinė sustiprinta PVC užuolaidos 
medžiaga

•  Stiprus ir atsparus didelio našumo, daugiasluoksnis 

sustiprintas 3 mm PVC ~ 3400 g/m2

POWERFLEX® užuolaidos medžiaga

•  Išlieka lanksti net labai žemoje  

temperatūroje

•  Aukšto atsparumo dėvėjimuisi  

ir ilgaamžė

•  Su papildoma apsauga ant  

viršutinės užuolaidos

•  Daugiasluoksnis sustiprintas poliuretanas  ~ 780 g/m²

Pažangūs 
Sprendimai



PRODUKTO SAVYBĖS + PASIRINKIMO GALIMYBĖS WE WL WF WSP

Permatoma užuolaidos medžiaga projekcinėje dalyje, kad praleistų daugiau šviesos ir padidintų  
darbo saugumą •
Galima užsisakyti kitų spalvų PVC užuolaidos medžiagą • • •
Dvigubos kreipiamosios žymės padeda vairuotojui tiksliai įvairuoti transporto priemonę į  
sandarinimo rankovę • • •
Specialūs išsikišimai 750-900 mm, priklausomai nuo reikalingo gylio (WSP iki 1200 mm) • •
Aukštis ir/ar plotis reguliuojamas prisitaikant prie didesnės ar mažesnės transporto priemonės • •
Specialūs matmenys šoninėms ir/ar viršutinėms užuolaidoms. Gali būti derinama su ankstesne opcija • • •
Pasirinktinai apatinės pagalvėlės, skirtos sandarinti nuo skersvėjų. Galimos įvairių dydžių • • • •
Pakrovimo vietų ženklinimas numeriais ant priekinės užuolaidos • • • •
Guminiai dirželiai, apsaugantys užuolaidas nuo plaikstymosi vėjyje • • • •
POWERFLEX® medžiaga ekstremalioms ir besikeičiančioms oro sąlygoms, ypač žemoms 
ir labai aukštoms temperatūroms (dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite atskirą POWERFLEX skrajutę) • • •
Pasirinktinai papildoma apatinė užuolaida antžeminiams modeliams, sauganti nuo skersvėjų • • • •
Aukšto stiprumo bamperiai (atmušėjai) WSP modeliams apsaugantys pritvirtintas sandwich šonines paneles •



Stabilus rėmas (WSP)

Specialūs aliuminio 

profiliai

Lankstus 

aliuminio rėmas

Stertil W-Serijos
Sandarinimo 

rankovės

WL Sandarinimo rankovių konstrukcijoje 
daug pažangių detalių:

•  Visos užuolaidų tvirtinimo medžiagos yra užslėptos

•  Specialūs kampiniai kronšteinai papildomam sustiprinimui

•  Lanksčios jungtys tarp priekinio ir galinio rėmo 

•  Įtempta projekcinė uždanga

WL išskirtinumas

WL Sandarinimo rankovė turi daug unikalių privalumų:

•  Kad apsaugotų nuo žalos padarymo dėl neteisingo transporto 

priemonės priparkavimo, aliuminio rėmas yra lankstus

•  Stiprūs rėmai pagal užsakovo matmenis pagaminti iš 

specialiai sukurtų aliuminio profilių

•  Efektyvus sandarumas su įvairaus dydžio sunkvežimiais

•  Optimalus standartinis išsikišimas 600 mm. Galima 

užsisakyti 750 mm ar 900 mm. 

•  Puikus nusausinimas (drenažas)

•  Standartinės dvigubos nukreipimo 

žymės tiksliam sunkvežimio 

priparkavimui prie sandarinimo 

rankovės

•  Patrauklus, liniuotas išorinis dizainas

•  Platus medžiagų ir galimybių 

pasirinkimas

•  Greitas, lengvas ir ekonomiškas 

tvirtinimas prie sienos tik devyniose 

vietose



WL WSP

WF WE

Stertil W-Serijos
Sandarinimo 

rankovės
WL WSP

WF WE



a member of the Stertil Group
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Standartiniai matmenys

Standartiniai WL-Serijos matmenys suteikia pakankamai 

lankstumo. Standartiniai rampos lygio Sandarinimo rankovės 

matmenys yra:

A. Išorinis plotis 3500 mm

B. Išorinis aukštis (galinis)* 3400 mm

C. Išsikišimas (gylis) 600 mm

D. Viršutinės užuolaidos aukštis 1020 mm

E.  Šoninių užuolaidų plotis 675 mm

*  Priekinis nuolydis 100 mm drenažui. Sandarinimo rankovės žemiausio 
modelio standartinis aukštis yra 4500 mm nuo gatvės lygio iki gaminio 
viršaus. Kiti matmenys tokie pat kaip rampos lygio modeliui.

Montavimas 

• Greitas, lengvas ir ekonomiškas montavimas

• Tik devyni tvirtinimo taškai sienoje

Techniniai brėžiniai ir patarimai

Visi techniniai brėžiniai, reikalingi sandarinimo rankovės 

montavimui, yra pateikiami. Stertil mielai patars jums kaip 

įgyvendinti efektyviausią ekonomišką sprendimą pagal visus 

jūsų reikalavimus pakrovimo vietoms.

Trūksta informacijos

Prašome susisiekti su mumis, jei reikalinga papildoma 

informacija apie Stertil Sandarinimo rankoves arba kitus 

aukštos kokybės Stertil produktus.

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


