
S U P E R I E U R E  O P L O S S I N G E N  V O O R  L A D E N  E N  L O S S E N

VERHOOGDE VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE OP EN ROND LAADPERRONS

LAADPERRON 
ACCESSOIRES



Stertil Dock Products levert hoogwaardige, op maat gemaakte en technisch geavanceerde dock 

equipment oplossingen voor laadperrons over de hele wereld. Deze hoogwaardige oplossingen 

worden in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd door een team van specialisten met 

expertise in de loading bay equipment industrie. Stertil Dock Products wordt internationaal 

vertegenwoordigd door lokale verkooporganisaties, exclusieve distributeurs en een netwerk aan 

gekwalificeerde Stertil Dock Products servicepartners. Stertil Dock Products is de nr. 1 specialist 

in veiligheid en kwaliteit op het gebied van loading bay dock equipment. Een hele reeks 

gepatenteerde producten zijn het resultaat van meer dan 45 jaar ervaring en een constante 

toewijding om de veiligheid op en rondom het laadperron te garanderen.

Stertil Dock Products biedt een breed scala aan dockaccessoires om aan uw vereisten voor het 

laadperron te voldoen. Vervaardigd uit hoogwaardige materialen en zeer duurzaam.

Internationale specialist in 
veilige, laad- & losoplossingen 
van hoge kwaliteit



Rubberen bumpers
• Verschillende vormen en afmetingen 

• Zeer duurzaam 

• Goede vermindering van de impactkrachten 

Modellen:

• R-30-20-10 rechthoekig LA Bumper 300 x 200 x 100 mm 

• R-45-20-5 rechthoekig 450 x 200 x 50 mm

• R-45-20-10 rechthoekig 450 x 200 x 100 mm

• R-45-20-15 rechthoekig 450 x 200 x 150 mm

• R-45-25-10 rechthoekig 450 x 250 x 100 mm

• L-45-45-10 L-vorm 450 x 450 x 100 mm

• B-54-21-17 beweegbaar 540 x 210 x 170 mm

Polyethyleen bumpers (PE) 
•  Buitengewoon lange levensduur 

•  Makkelijk te vervangen 

•  Geen extra boorgaten 

•  In hoogte verstelbare versie (PE-M) met verticaal bereik van 248 mm boven 

de montagepositie 

•  Robuust, weerbestendig verzinkt consoleframe 

•  Hoog rendement op de investering

Modellen: 

•  PE vast model met afmetingen 554 x 220 x 140 mm 

•  PE-M in hoogte verstelbaar model met afmetingen 554 x 254 x 140 mm 

in laagste positie en 811 x 254 x 173 mm in hoogste positie

Dockbumpers

Robuuste verzinkte wielblokken voorkomen dat voertuigen 

wegrollen van het laadperron. Voor optimale veiligheid bevelen wij 

een van onze legendarische COMBILOK® automatische 

vrachtwagenblokkeersystemen aan.

Verzinkte wielblokken

Bumpers met hoge dichtheid verkrijgbaar voor de opblaasbare WI- en 

sandwichpaneel WSP-shelter ter bescherming van de zijpanelen.

•  Bestand tegen hoge impactkrachten, robuust ontwerp 

•  Volledig verzinkt en weerbestendig 

•  Veelzijdig, geschikt voor een breed scala aan projecties

Robuuste HD Bumpers

De impact kan hoog zijn en tot schade leiden wanneer voertuigen achteruitrijden tegen laadperrons. 

Zelfs verstevigde betonnen perrons bieden geen gegarandeerde bescherming aan een voertuig, 

goederen of het gebouw. Dockbumpers vormen een lage investering met een hoge opbrengst.



•  Voor optimaal aanrijden en positioneren bij docks zonder schade 

aan dock of voertuig

•  Verhoogt de veiligheid tijdens laden en lossen

•  Afgeronde vormgeving om schade aan banden te voorkomen 

•  Eenvoudige installatie met instort modellen beschikbaar voor beton

•  Model met laag profiel beschikbaar voor kleine bedrijfsvoertuigen 

en bestelwagens

•  Model met standaard zwarte en verkeersgele Stertil chevron 

striping verkrijgbaar voor continue zichtbaarheid en aandacht

Verzinkte wielgeleiders

•  Uitstekend zicht voor de bestuurder, met lenzen van 100 mm diameter - 

groter dan standaard 

•  LED verkeerslicht rood/groen, 24 volt 

•  Synchronisatie mogelijk tussen magazijndeur en verkeerslicht

•  Vervaardigd van kleurvast polycarbonaat, dus geen verkleuring door 

UV-licht

•  Makkelijk verstelbaar

•  Helpt de luchtcirculatie voor magazijnpersoneel te verbeteren

•  Professionele, krachtige radiaal ventilator met verstelbare scharnierarm

•  Compacte, robuuste en duurzame behuizing

•  Verschillende snelheden met 3-standen schakelaar

•  Luchtverplaatsing 2.800 m3/uur

•  LED verlichting voor extra zichtbaarheid in het voertuig

•  Ventilator en LED lamp kunnen in combinatie of afzonderlijk worden gebruikt

LED Verkeerslichten

FLEXLED Energiezuinige LED Docklamp

De CYCLOON Ventilator

•  Beter zien voor veiligheid; goed zicht tijdens laden en lossen

•  Eenvoudige positionering en gemakkelijk scharnierende armconstructie, 

de FLEXLED heeft ook een flexibele zwanenhals 

•  LED lampbescherming voorkomt direct contact

•  Energiebesparende LED lichtbron met lange levensduur

•  Gemakkelijk aan gevel te monteren 



•  Verhindert ongewenst dwarsverkeer bij de ingang 

van het laadperron

•  Volledige bescherming railsysteem magazijndeur 

•  Robuust en duurzaam gegalvaniseerd staal, ook 

verkrijgbaar met gele coating

•  Optionele houders voor besturingskasten

Veil igheidshek voor binnen

•  Effectieve en praktische oplossing wanneer besturingskasten 

niet op de binnenwand kunnen worden gemonteerd

•  Robuust, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal

• Twee modellen:

 Voor één bedieningskast 1278 x 340 x 280 mm

 Voor twee bedieningskasten 1678 x 340 mm x 280 mm

Bedieningskastzuilen

•  Effectieve afbakening van verkeer in gebieden 

met beperkte toegang

•  Vermindert risico op schade

•  Grotere efficiëntie bij laden en lossen

•  Compact en ruimtebesparend

•  Verzinkt en robuust

Aanrijd-beschermpalen



a member of the Stertil Group
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Stertil B.V.
Postbus 23

9288 ZG Kootstertille
Nederland

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

dp@stertil.nl
 /Stertil-b-v-  Stertil Dock Products  

  @Stertil  Stertildock

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer 
informatie over de Stertil Dock Products 
accessoires of andere oplossingen voor 
het laadperron. 


