
STERT I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S

STERTIL
DOCKLEVELLERS

SUPERIEURE 
OPLOSSINGEN VOOR 

LADEN EN LOSSEN 
MET DOCKSYSTEMEN



Stertil Dock Products levert wereldwijd op maat 

gemaakte en technisch geavanceerde kwaliteits-

oplossingen voor dock equipment. De beste service  

wordt aangeboden door vakbekwame lokale partners. 

Deze superieure oplossingen worden ontwikkeld en 

geïmplementeerd door een team van professionele 

specialisten met unieke expertise. Dankzij de kwaliteit 

van zijn mensen, zijn volledig eigen productieproces 

en zijn internationale organisatie, is Stertil Dock 

Products een toonaangevende internationale 

kwaliteitsleverancier van dock equipment.

Superior 
Solutions



Stertil
Dock
Levellers

Het hoogste niveau in 
ergonomie en efficiency

Stertil heeft een veelzijdige kennis van verschillende 

laad- en losprocessen in diverse sectoren. Die kennis 

wordt toegepast met state-of-the-art technologie en 

eigen innovaties. Eigen R&D ontwikkelingen hebben 

geresulteerd in vele patenten. Vandaag biedt Stertil  

een ongeëvenaard programma docklevellers met het 

hoogste niveau in ergonomie en efficiency, die een 

vloeiend laad- en losproces mogelijk maken.  

Zowel voor nieuwbouw als vervanging kan Stertil  

klant specifieke oplossingen met maatwerk realiseren.  

Stertil docklevellers worden ontworpen en gebouwd 

volgens de geldende Europese richtlijn EN 1398. 

Stertil docklevellers reduceren kosten, 
procestijden en risico’s 

Door de solide en veilige overbrugging tussen 

vrachtwagenvloer en laadperron kunnen heftrucks en 

andere interne transportmiddelen zonder vertraging  

de vrachtwagen in en uit rijden. Laad- en lostijden 

worden hierdoor tot een minimum beperkt, hetgeen 

een aanzienlijke kostenbesparing betekent. 

 Bovendien vermindert de kans op ongelukken en 

vallende lading sterk bij een juiste toepassing van 

docklevellers. De elektronisch gestuurde bedienings-

kasten bieden veelzijdige mogelijkheden, zoals 

automatisch geschakelde bediening met de overhead-

deur en de shelter. 

Advisering bij dockplanning

Stertil kan u al in een vroeg stadium van de bouw  

van dienst zijn. Voor de meest efficiënte dockplanning 

moeten in de ontwerpfase immers al keuzes gemaakt 

worden, waarbij Stertil nuttige adviezen kan aandragen.

Zekerheid van vakkundige service

Een wereldwijd netwerk van partners garandeert 

optimale service. Dankzij regelmatige training blijven  

de internationale partners up-to-date in kennis en 

adequaat in het oplossen van problemen. 



Drempelloze
en trillingvrije
horizontale
verbindingen

Alle Stertil levellers worden geleverd 
met duurzame thermisch verzinkte 
framedelen.



Variabele liplengte en 
Auto Retour standaard

De Stertil X-Serie is door zijn uitschuifbare, traploos 

regelbare lip uitzonderlijk nauwkeurig en efficiënt te 

positioneren op de vrachtwagenvloer. Dat maakt de 

leveller ideaal voor het laden en lossen van eindlading. 

De overgang van magazijnvloer naar vrachtwagen is 

altijd soepel dankzij het dichte achterscharnier en de 

lange afschuining van dek en lip. Nylonlagers aan de lip 

en dempers in de veiligheidssteunen zorgen voor een 

geluidsarme werking. 

De Stertil X-Serie is standaard uitgerust met Auto 

Retour. Eén druk op de knop van de controlunit brengt 

de leveller terug in zijn rustpositie.

De X-Serie voldoet aan de veiligheidsnormen volgens 

EN 1398. De dynamische capaciteit is 6 ton, bij  

XFH-XPH Serie zelfs 8 ton.

Altijd een horizontale lip

De Stertil P-Serie is de meest geavanceerde dock-

leveller op de markt. State-of-the-art in ergonomie!  

Hij zorgt voor een drempelloze en trillingvrije 

horizontale verbinding tussen vrachtwagenvloer en 

magazijnvloer. En dus voor ongekend soepel laden  

en lossen, met minder fysieke belasting van mensen  

en minder schade aan goederen en materieel.  

Een grote Stertil innovatie is de parallellogram 

constructie waarmee de scharnierende lip in elke 

positie horizontaal ligt. De speciale constructie van  

het achterscharnier garandeert minimale schokken  

en trillingen. 

De P-Serie voldoet aan de veiligheidsnormen volgens 

EN 1398. De dynamische capaciteit is 6 ton.

Ergonomische 
dockleveller met 
scharnierende lip

Dockleveller met 
uitschuifbare lip
X-Serie

P-Serie



Het hoogste 
niveau in 
ergonomie en 
efficiency



Open lipscharnier met 
levenslange garantie

De eenvoudige bediening – met een éénknops 

bedieningskast – en de grote range in maatvoeringen 

maken de S-Serie tot een uitstekende keus voor vrij-

wel elke docksituatie. De leveller is in alle afmetingen 

verkrijgbaar als hangend model voor open putten of 

staand model voor dichte putten. Voor de solide 

kwaliteit van de open lipconstructie bestaat geen 

beter bewijs dan de levenslange garantie die Stertil 

er op geeft! Alle levellers zijn standaard uitgerust met 

een dicht achter scharnier en veiligheidssteunen die het 

dek in rustpositie ondersteunen. Tot de opties behoort 

o.a. Auto Retour. Veiligheidsnormen volgens EN 1398. 

Dynamische capaciteit van 6 tot zelfs 12 ton.

Optionele SPL versie: SPL versie speciaal geschikt  

bij uitwisseling oude leveller.

LA Serie: handbediend

EDGEDOCK/HA Serie: 

electrisch-hydraulisch bediend

SPL versie

Mini Dock Levellers

Dockleveller met 
scharnierende lip

EDGEDOCK Series en LA/HA Serie

S-Serie

De flexibele oplossing bij kleine hoogtever-
schillen en vervanging in bestaande situaties  

De EDGEDOCK en LA/HA Serie Mini Dock Levellers 

bieden maximale veiligheid, een effectieve bediening 

en zijn eenvoudig te installeren. Mini Dock Levellers 

zijn de ideale oplossing voor situaties met kleine 

hoogteverschillen tussen magazijnvloer en het voertuig 

en een goed alternatief voor bestaande laadkuil 

situaties. 

Het EDGEDOCK ontwerp is gepatenteerd en heeft een 

minimale veiligheidsruimte van 500 mm tussen het 

verticale platform en het voertuig. De EDGEDOCK en 

LA/HA zijn eenvoudig te installeren tegen de voorzijde 

van het gebouw. De LA/HA kunnen indien nodig in een 

laadkuil worden gemonteerd. De LA/HA hebben het 

een open lip scharnier met levenslange garantie.

Zowel EDGEDOCK als LA/HA hebben een dynamische 

capaciteit van 6 ton en voldoen aan de hoogste 

veiligheidsnormen volgens EN 1398.            



a member of the Stertil Group

Stertil B.V.
Postbus 23

9288 ZG  Kootstertille
Nederland

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

dp@stertil.nl
 Stertil Dock Products  
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