
RAMPŲ SANDARINIMO RANKOVĖS WI-SERIJA

Pripučiamos
Rampų sandarinimo 

rankovės

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

Optimali Klimato Kontrolė



Stertil WI-Serijos pripučiamos sandarinimo 
rankovės siūlo optimalų klimato reguliavimą 
ir maksimalų lankstumą

Ar ieškote sprendimo, kuris aprūpintų praktiškai idealiu 

sandarumu su bet kuria transporto priemone?

O gal jūs keliate griežtus reikalavimus klimato kontrolei?

Tuomet rinkitės Stertil WI-Serijos pripučiamas sandarinimo 

rankoves, kurios pasižymi pažangiu valdymu, patikimumu, 

ilgaamžiškumu ir lankstumu.

 

WI ar WIS?

Šalia WI-Serijos WI modelio siūlome ir WIS modelį. Šiame 

modelyje puikiai dera pripučiamos priekinės pagalvės, dengtos 

Cordura® medžiaga, ir PVC arba POWERFLEX® užuolaidos 

šoniniam sandarinimui. Todėl WIS modelis yra puikus 

pasirinkimas ten, kur pakraunama ir iškraunama įvairių aukščių 

transporto priemonės, pavyzdžiui su viengubo arba dvigubo 

aukščio priekabomis.

WI išskirtinumas

Stertil WI sandarinimo rankovė yra išskirtinė dėl šių privalumų:

•  Beveik idealus nepralaidus orui sandarinimas dėl viršutinės ir 

šoninių pagalvių

•  Optimali klimato kontrolė su galimybe pasirinkti vėsias ir 

šaldytuvo sandėliavimo sąlygas 

•  Maksimalus lankstumas įvairaus aukščio transporto 

priemonėms

•  Patvarios pripučiamos pagalvės, pagamintos iš aukštos 

kokybės Cordura® medžiagos

•  Greitas pripūtimo laikas ~ 15 sekundžių,  

išleidimo laikas ~ 20 sekundžių

•  Integruotas pripučiamas dugnas

•  Lengvas patekimas be kliūčių per pakrovimo angą

•  Tvirta konstrukcija su apsauginėmis užuolaidomis

•  Standartinės dvigubos kreipiamosios žymės tiksliam 

transporto priemonės įvairavimui

Tvirta konstrukcija ir patvarios medžiagos

•  Aliuminio rėmas su 40 mm šviesiai pilkos spalvos (RAL 7038) 

sandwich panelėmis 

•  Viršutinės ir šoninės apsauginės užuolaidos pagamintos iš 

ypač tvirto PVC

Pažangūs 
Sprendimai

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.



•  Standartinės apsauginių  

užuolaidų spalvos: juodai  

baltos kreipiamosios žymės

•  Užbaigimas su aliuminio profiliais

Valdymas

•  Integruotas automatinis valdymas, 

naudojant Stertil Multi Control 

(SMC) valdymo bloką (galima 

užsisakyti)

•  Kitas pasirinkimas: paprastas valdymas standartiniu  

valdymo bloku

 

Papildomos versijos ir priedai

•  Užsakovo matmenys galimi tik pagal užsakymus

•  POWERFLEX® užuolaidos medžiaga (WIS modelyje)

•  Aukšto stiprumo bamperiai (atmušėjai) šoninių panelių  

apsaugai (WIS modelyje)

•  Objektuose, kur aptarnaujami  

jūriniai konteineriai ar pan.,  

naudojamas papildomas  

POWERFLEX medžiagos  

sustiprinimas ant liečiamų  

paviršių šoninėse pagalvėse dėl apsaugos nuo nusidėvėjimo

•  POWERFLEX vidinės užuolaidos, skirtos giluminiam tarpo 

tarp sunkvežimio ir atvirų jo durų sandarinimui

 

Privažiavimo žymėjimas

Didelės aiškiai matomos kreipiamosios žymės ant užuolaidų 

padeda vairuotojui tiksliai įvairuoti transporto priemonę į 

sandarinimo rankovę.



WI

HD apsauginiai 

bamperiai (atmušėjai)

Stertil WI-Serija
Rampų sanda-

rinimo rankovės

Techniniai brėžiniai ir patarimai

Detalūs techniniai brėžiniai apie Sandarinimo rankovės įdiegimą 

ir montavimą yra pateikiami. Stertil mielai patars jums, kaip 

įgyvendinti efektyviausią ekonomišką sprendimą pagal 

visus jūsų reikalavimus pakrovimo 

vietoms.

Integruotas dugnas

Vietinė gamyba 



WI

Stertil WI-Serija
Rampų sandarinimo  

rankovės



a member of the Stertil Group

Standartiniai matmenys WI-Serija WIS-Serija

A.  Išorinis plotis   3500 mm  arba  3700 mm  3500 mm  arba  3700 mm

B.  Išorinis rampos lygio modelio aukštis   3600 mm arba  4000 mm  3600 mm arba  4000 mm

 Antžeminio modelio aukštis   4700 mm  4700 mm

C.  Išsikišimas (gylis)   815 mm  915 mm  ir 1015 mm

D.  Pripūstos viršutinės pagalvės aukštis  1350 mm arba  1750 mm  1350 mm, 1750 mm, 1950 mm arba 2300 mm

E.  Pripūstos šoninės pagalvės plotis  700 mm  675 mm  (šoninė užuolaida)

Trūksta informacijos

Prašome susisiekti su mumis, jei reikalinga papildoma 

informacija apie Stertil Pripučiamas sandarinimo  

rankoves arba kitus aukštos kokybės Stertil produktus.
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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


