
USZCZELNIENIE

BRAMOWE

Funkcjonalnoœæ

Pojazd ciê¿arowy naje¿d¿a ty³em w uszczelnienie bramowe, przy

czym kierowca orientuje pojazd wed³ug oznakowania na fartuchach

bramowych. G³êbokoœæ wjazdu od 600 do 700 mm pozwala na

dookolne objêcie nadwozia nadmuchiwanymi poduszkami bez

ograniczania otworu ³adunkowego.

STERTIL ustali³ zewnêtrzny wymiar uszczelnienia bramowego tak,

by uszczelniaj¹c coraz szersze i wy¿sze pojazdy, unikn¹æ zarazem

szkód powodowanych zbyt ciasnymi otworami wjazdowymi.

Pe³na widocznoœæ, swoboda ruchu i dostêpnoœæ ³adowni to

gwarancje p³ynnoœci prze³adunku.

Wymiary

Uszczelnienia bramowe typy WI 300 do 304 przystosowane s¹ do

stosowania jedynie we wspó³pracy z mostami prze³adunkowymi

i posiadaj¹ nastêpuj¹ce wymiary:

szerokoœæ zewnêtrzna 3500 lub 3700 mm

wysokoœæ zewnêtrzna 3600 lub 4000 mm

g³êbokoœæ 815 mm

• zabudowa na poziomie platformy mostu prze³adunkowego

Uszczelnienia bramowe typy WI 305 do 307 s¹ stosowane

w prze³adunkach z poziomu jezdni maj¹c nastêpuj¹ce wymiary

standardowe:

szerokoœæ zewnêtrzna 3500 lub 3700 mm

wysokoœæ zewnêtrzna 4700 mm

g³êbokoœæ 815 mm

• zabudowa na poziomie jezdni

SERIA 300

PNEUMATYCZNE USZCZELNIENIE BRAMOWE
Pneumatyczne uszczelnienia bramowe STERTIL zapewniaj¹ najlepsze doszczelnienie w najszerszym spektrum
zastosowañ. Niezale¿nie od wielkoœci pojazdu ciê¿arowego pneumatyczne poduszki boczne i górna zamykaj¹
stanowisko prze³adunkowe prawie hermetycznie.

WI WI
Seria 300
Seria 300 dostêpna jest jako tzw. „model ram-

powy” oraz „model jezdniowy”.

Modele rampowe WI 300 - WI 304 montuje

siê w stanowiskach prze³adunkowych gdzie

posadzka magazynu i powierzchnia ³adun-

kowa pojazdu ciê¿arowego znajduj¹ siê pra-

wie na jednakowym poziomie.

Modele jezdniowe WI 305 - WI 307 stoso-

wane s¹ dla stanowisk, gdzie prze³adunek

realizowany jest z lub na poziom jezdni.

W stanie spoczynkowym (nie nadmuchanym)

poduszki powietrzne cofniête i ukryte s¹ za

fartuchami frontowymi uszczelnienia. Gdy

pojazd ciê¿arowy zajmie w stanowisku prze-

³adunkowym prawid³ow¹ pozycjê, poduszki

w 15 s nape³nione zostaj¹ powietrzem a po-

jazd perfekcyjnie doszczelniony. Prze³adunek

realizowany jest przy swobodzie dostêpu do

pojazdu z powierzchni roboczej rampy.

Modele WI 300 - WI 304 s¹ standardowo wy-

posa¿ane w nadmuchiwane poduszki dolne,

doszczelniaj¹ce otwór u do³u poduszek bocz-

nych.

Poduszki pneumatyczne wykonane s¹ z ma-

teria³u wysokiej jakoœci i trwa³oœci - tkanina

Cordura. Tkanina ta odporna jest na rozry-

wanie, wilgoæ i pleœñ.

Optymalne doszczelnienie
Podatnoœæ nadmuchiwanych poduszek po-

wietrznych górnej i bocznych pozwala na ich

samoczynne dopasowanie do kszta³tu i wy-

miarów pojazdu ciê¿arowego znajduj¹cego

siê na stanowisku prze³adunkowym. Podusz-

ki boczne przemieszczaj¹ siê na drodze ok.

800 mm z ka¿dej strony, a poduszka górna

na drodze ok. 1250 mm. Pneumatyczne

uszczelnienie bramowe pozwala na prawie

hermetyczne doszczelnienie otworu prze³a-

dunkowego, w sposób efektywny dla pojaz-

dów ciê¿arowych zró¿nicowanych wymiara-

mi i kszta³tem nadwozia.

Zastosowania
Pneumatyczne uszczelnienie bramowe jest

szczególnie polecane dla budynków ch³odni

i klimatyzowanych pomieszczeñ magazyno-

wych. Upa³ letni, ch³ody zimowe, przeci¹gi,

kurz i owady nie maj¹ dostêpu do wnêtrza

budynków w trakcie prac prze³adunkowych.

Wymiary standardowe modele WI 300 - WI 307 Modele Wysokoœæ Szerokoœæ Szer. otworu Wys. otworu

serii 300 zewnêtrzna zewnêtrzna (nadmuch) (nadmuch)

WI 300-21-23 3600 mm 3500 mm 2100 mm 2250 mm

WI 300-21-19 3600 mm 3500 mm 2100 mm 1850 mm

WI 302-23-23 3600 mm 3700 mm 2300 mm 2250 mm

WI 302-23-19 3600 mm 3700 mm 2300 mm 1850 mm

A B C D E WI 303-21-27 4000 mm 3500 mm 2100 mm 2650 mm

Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ Wysokoœæ Szerokoœæ WI 303-21-23 4000 mm 3500 mm 2100 mm 2250 mm

zewnêtrzna zewnêtrzna (projekcja) górnej poduszki bocznej poduszki WI 304-23-27 4000 mm 3700 mm 2300 mm 2650 mm

(nadmuch) (nadmuch) WI 304-23-23 4000 mm 3700 mm 2300 mm 2250 mm

3500 mm 3600 mm 815 mm 1350 mm 700 mm WI 305-21-34 4700 mm 3500 mm 2100 mm 3350 mm

lub 4000 mm lub WI 305-21-30 4700 mm 3500 mm 2100 mm 2950 mm

3700 mm lub 1750 mm WI 307-23-34 4700 mm 3700 mm 2300 mm 3350 mm

4700 mm WI 307-23-30 4700 mm 3700 mm 2300 mm 2950 mm

Rysunki
Udostêpniamy szczególowe rysunki dla budowlanego przygotowania monta¿u uszczel-

nienia bramy. W oparciu o nasze d³ugoletnie doœwiadczenie chêtnie s³u¿ymy porad¹

w sytuacjach specjalnych.

Z
m

ia
n
y
 t

e
c
h
n
ic

z
n
e
 z

a
s
tr

z
e
¿
o
n
e

Przedstawiciel handlowy:

®

DOCKPRODUCTS



USZCZELNIENIE

BRAMOWE

Funkcjonalnoœæ

Pojazd ciê¿arowy naje¿d¿a ty³em w uszczelnienie bramowe, przy

czym kierowca orientuje pojazd wed³ug oznakowania na fartuchach

bramowych. G³êbokoœæ wjazdu od 600 do 700 mm pozwala na

dookolne objêcie nadwozia nadmuchiwanymi poduszkami bez

ograniczania otworu ³adunkowego.

STERTIL ustali³ zewnêtrzny wymiar uszczelnienia bramowego tak,

by uszczelniaj¹c coraz szersze i wy¿sze pojazdy, unikn¹æ zarazem

szkód powodowanych zbyt ciasnymi otworami wjazdowymi.

Pe³na widocznoœæ, swoboda ruchu i dostêpnoœæ ³adowni to

gwarancje p³ynnoœci prze³adunku.

Wymiary

Uszczelnienia bramowe typy WI 300 do 304 przystosowane s¹ do

stosowania jedynie we wspó³pracy z mostami prze³adunkowymi

i posiadaj¹ nastêpuj¹ce wymiary:

szerokoœæ zewnêtrzna 3500 lub 3700 mm

wysokoœæ zewnêtrzna 3600 lub 4000 mm

g³êbokoœæ 815 mm

• zabudowa na poziomie platformy mostu prze³adunkowego

Uszczelnienia bramowe typy WI 305 do 307 s¹ stosowane

w prze³adunkach z poziomu jezdni maj¹c nastêpuj¹ce wymiary

standardowe:

szerokoœæ zewnêtrzna 3500 lub 3700 mm

wysokoœæ zewnêtrzna 4700 mm

g³êbokoœæ 815 mm

• zabudowa na poziomie jezdni

SERIA 300

PNEUMATYCZNE USZCZELNIENIE BRAMOWE
Pneumatyczne uszczelnienia bramowe STERTIL zapewniaj¹ najlepsze doszczelnienie w najszerszym spektrum
zastosowañ. Niezale¿nie od wielkoœci pojazdu ciê¿arowego pneumatyczne poduszki boczne i górna zamykaj¹
stanowisko prze³adunkowe prawie hermetycznie.

WI WI
Seria 300
Seria 300 dostêpna jest jako tzw. „model ram-

powy” oraz „model jezdniowy”.

Modele rampowe WI 300 - WI 304 montuje

siê w stanowiskach prze³adunkowych gdzie

posadzka magazynu i powierzchnia ³adun-

kowa pojazdu ciê¿arowego znajduj¹ siê pra-

wie na jednakowym poziomie.

Modele jezdniowe WI 305 - WI 307 stoso-

wane s¹ dla stanowisk, gdzie prze³adunek

realizowany jest z lub na poziom jezdni.

W stanie spoczynkowym (nie nadmuchanym)

poduszki powietrzne cofniête i ukryte s¹ za

fartuchami frontowymi uszczelnienia. Gdy

pojazd ciê¿arowy zajmie w stanowisku prze-

³adunkowym prawid³ow¹ pozycjê, poduszki

w 15 s nape³nione zostaj¹ powietrzem a po-

jazd perfekcyjnie doszczelniony. Prze³adunek

realizowany jest przy swobodzie dostêpu do

pojazdu z powierzchni roboczej rampy.

Modele WI 300 - WI 304 s¹ standardowo wy-

posa¿ane w nadmuchiwane poduszki dolne,

doszczelniaj¹ce otwór u do³u poduszek bocz-

nych.

Poduszki pneumatyczne wykonane s¹ z ma-

teria³u wysokiej jakoœci i trwa³oœci - tkanina

Cordura. Tkanina ta odporna jest na rozry-

wanie, wilgoæ i pleœñ.

Optymalne doszczelnienie
Podatnoœæ nadmuchiwanych poduszek po-

wietrznych górnej i bocznych pozwala na ich

samoczynne dopasowanie do kszta³tu i wy-

miarów pojazdu ciê¿arowego znajduj¹cego

siê na stanowisku prze³adunkowym. Podusz-

ki boczne przemieszczaj¹ siê na drodze ok.

800 mm z ka¿dej strony, a poduszka górna

na drodze ok. 1250 mm. Pneumatyczne

uszczelnienie bramowe pozwala na prawie

hermetyczne doszczelnienie otworu prze³a-

dunkowego, w sposób efektywny dla pojaz-

dów ciê¿arowych zró¿nicowanych wymiara-

mi i kszta³tem nadwozia.

Zastosowania
Pneumatyczne uszczelnienie bramowe jest

szczególnie polecane dla budynków ch³odni

i klimatyzowanych pomieszczeñ magazyno-

wych. Upa³ letni, ch³ody zimowe, przeci¹gi,

kurz i owady nie maj¹ dostêpu do wnêtrza

budynków w trakcie prac prze³adunkowych.

Wymiary standardowe modele WI 300 - WI 307 Modele Wysokoœæ Szerokoœæ Szer. otworu Wys. otworu

serii 300 zewnêtrzna zewnêtrzna (nadmuch) (nadmuch)

WI 300-21-23 3600 mm 3500 mm 2100 mm 2250 mm

WI 300-21-19 3600 mm 3500 mm 2100 mm 1850 mm

WI 302-23-23 3600 mm 3700 mm 2300 mm 2250 mm

WI 302-23-19 3600 mm 3700 mm 2300 mm 1850 mm

A B C D E WI 303-21-27 4000 mm 3500 mm 2100 mm 2650 mm

Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ Wysokoœæ Szerokoœæ WI 303-21-23 4000 mm 3500 mm 2100 mm 2250 mm

zewnêtrzna zewnêtrzna (projekcja) górnej poduszki bocznej poduszki WI 304-23-27 4000 mm 3700 mm 2300 mm 2650 mm

(nadmuch) (nadmuch) WI 304-23-23 4000 mm 3700 mm 2300 mm 2250 mm

3500 mm 3600 mm 815 mm 1350 mm 700 mm WI 305-21-34 4700 mm 3500 mm 2100 mm 3350 mm

lub 4000 mm lub WI 305-21-30 4700 mm 3500 mm 2100 mm 2950 mm

3700 mm lub 1750 mm WI 307-23-34 4700 mm 3700 mm 2300 mm 3350 mm

4700 mm WI 307-23-30 4700 mm 3700 mm 2300 mm 2950 mm

Rysunki
Udostêpniamy szczególowe rysunki dla budowlanego przygotowania monta¿u uszczel-

nienia bramy. W oparciu o nasze d³ugoletnie doœwiadczenie chêtnie s³u¿ymy porad¹

w sytuacjach specjalnych.

Z
m

ia
n
y
 t

e
c
h
n
ic

z
n
e
 z

a
s
tr

z
e
¿
o
n
e

Przedstawiciel handlowy:

®

DOCKPRODUCTS


