
LAAD- EN LOSSYSTEMEN

Docklevellers, shelter, voorzetsluizen en toebehoren
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Voor elke situatie het geschikte systeem

Voorzetplatforms
PAS – voorzetplatform
PAT – voorzetplatform met uitschuifbrug

De combinatie van het voorzetplatform PAT (PAS) en de stationaire laadbrug 
van het type PT (PS) zijn ervaring op het gebied van de constructie en productie 
van laadbruggen gebundeld. Het voorzetplatform is een compleet verladings-
systeem dat als zelfdragende eenheid voor de deuropening of het laadperron 
gemonteerd wordt. Daardoor kan de opslagruimte binnen het gebouw overeen-
komstig vergroot worden.

Voorzetplatforms
PAS – voorzetplatform met klapsegmentbrug - getrapte versie
PAT – voorzetplatform met uitschuifbrug - getrapte versie

Het voorzetplatform in getrapte uitvoering maakt het mogelijk om de meeste 
uiteenlopende voertuigtypes aan te dokken en wordt gebruikt bij laadprocessen 
waarbij de laadvloerhoogte van het voertuig lager is dan de framehoogte van 
het laad-/lospunt. De getrapte uitvoering maakt het mogelijk om het achter-
portaal van vrachtwagens probleemloos te openen in aangedokte toestand.

Hydraulische laadbruggen
PS – klapsegmentbrug
PT – uitschuifbrug

De hydraulische laadbruggen PS en PT zijn in de logistiek een on-misbaar 
hulpmiddel voor snel laden en lossen. U overbrugt de opening tussen de 
vrachtwagen en het laadperron en compenseert daarbij eventuele 
hoogteverschil-len. Het platform en de lipelementen zijn gemaakt van staal in 
antislipuitvoering en zijn geschikt voor elke laad-/lossituatie.

Optioneel: als ISO-uitvoering leverbaar.

Zwenkbare laadbruggen
PPVA · PPV  – zijdelings verschuifbare laadbrug
PPFA · PPF  – vast geïnstalleerde laadbrug
incl. PZS geleidingsprofiel

De zwenkbare laadbruggen zijn geschikt voor interne en externe 
laadperrons en worden gebruikt, wanneer kleinere en middelgrote 
hoogteverschillen tussen perronrand en voertuiglaadvloer moeten worden 
overbrugd.

PS

PT

PAS

PAT

PAT

PPVA · PPFA
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Voorzetsluizen 
PLSU · PLMU – Single- en Multi-systemen, niet geïsoleerd (trapezeplaat)
PLSI · PLMI  – Single- en Multi-systemen, geïsoleerd (panelen)
PLSX · PLMX  – Single- en Multi-systemen (alleen frame)

De voorzetsluis is een ombouw die samen met het voorzetplatform een complete 
verladingseenheid vormt die tegen het gebouw gezet kan worden en alle 
benodigde componenten voor laad- en lossituaties omvat: laadbrug, 
deurafdichting en sectionale deur vormen in combinatie met het voorzetplatform 
en de ombouw een compleet verladingssysteem dat de gebruiker - afhankelijk 
van de uitvoering van het systeem in vergelijking met het conventionele interne 
platform - doorslaggevende voordelen biedt.

(afbeelding met voorzetplatform en deurafdichting)

Mechanische deurafdichting
PMV

Door de verschillende afmetingen van laad- en losopeningen van een magazijn en
van aangedokte trucks ontstaan open ruimtes die zo efficiënt mogelijk afgedicht moe-
ten worden. Goederen wordt op die manier tegen tocht, regen en wind beschermd. 
Het regenwater wordt door een geïntegreerde regengoot zijdelings afgevoerd. Als 
positief neveneffect wordt een energiebesparing gerealiseerd. De deurafdichting 
wordt voorgemonteerd in 3 delen geleverd en kan zo met geringe inspanningen 
aan de gevel bevestigd worden. Aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen zijn
de voordelen van deze bouwwijze.

Opblaasbare deurafdichting 
PWI

De opblaasbare deurafdichting PWI vormt een optimale afdichting met universele 
toepassingsmogelijkheden. De opblaasbare zijdelingse en bovenliggende kussens 
dichten de laadopening bijna luchtdicht af. Daardoor is dit type o.a. uitstekende 
geschikt voor koelmagazijnen en magazijnruimtes met klimaatsystemen. Zomer-
hitte, winterse kou, tocht, stof en insecten hebben nauwelijks een kans om in het 
magazijn binnen te dringen. De deurafdichting wordt in drie delen voorgemon-
teerd geleverd en kan met geringe inspanningen aan de gevel bevestigd worden. 
Aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen zijn de voordelen van deze uitvoering.

PWI

PMV

PL
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Individuele laadbruggen

Mechanische klapsegmentbrug
PECO

De mechanische klapsegmentbrug PECO (PROMStahl ECONOMICAL) is bijzon-
der geschikt voor het beladen en lossen van voertuigen met een laadvloerhoogte 
die slechts in geringe mate afwijkt van de hoogte van het laad-/lospunt. Dit is dus 
een ideale oplossing voor een voertuigenvloot die uit voertuigen met dezelfde 
laadvloerhoogte bestaat.

Zijdelings verschuifbare laadbrug
PKBS

De PROMStahl laadbrug PKBS is geschikt voor de overbrugging van kleine tot 
middelgrote hoogteverschillen en kan door één persoon bediend worden. Zij is 
zijdelings verschuifbaar en staat verticaal op de perronrand, als zij niet in gebruik 
is. Bij draagvermogens tot 40 kN kunnen hoogteverschillen tot 135 mm gecom-
penseerd worden.

Verplaatsbaar containerlaadplatform 
PQM

De containerlaadbrug PQM werd speciaal voor de belading en lossing van 
containers ontwikkeld. Zij wordt gebruikt om het hoogteverschil tussen het 
vloer-/terreinniveau en de containerlaadvloer te overbruggen. De PQM-brug 
bestaat uit een robuuste gelaste stalen constructie die van een slipvaste tranen-
plaat voorzien is. De laadbrug wordt met een intern transportvoertuig tegen 
de container gezet.

Mobiel laadplatform
PHFB

Het mobiele laadplatform PHFB dient ter overbrugging van hoogteverschillen tot 
ca. 130 mm. Het is gemaakt van een robuuste aluminium legering met een ansti-
slipoppervlak en is flexibel inzetbaar door zijn lage gewicht. Op verzoek kan dit 
platform van rollers voorzien worden om het gemakkelijker naar een ander laad-/
lospunt te kunnen verplaatsen.

PECO

PQM
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Stootbuffer
PGF – rubberelement met aanlasplaat
PBGP  – rubberelement zonder aanlasplaat
PGB · PGV  – in hoogte beweegbaar / verstelbaar
PGS  – veerstaalbuffer
PGFS – stootbuffer in stallen behuizing

De stootbuffers voor laadbruggen hebben de functie om botsingen bij het aandok-
ken van voertuigen op te vangen en zijn voorkomen daardoor schade aan het 
laadpunt en aan de voertuigen.

PGF PGS

PGB PGV PGFS

Aandok-/inrijhulpmiddelen 
PEFE · PEKE – L = 2.000 mm (ECO) – rechte uitvoering
PEF · PEK – L = 2.550 mm – gehoekte uitvoering

De inrijhulpmiddelen garanderen een exact aandokken van vrachtwagens aan 
het laadpunt. Schades aan deurafdichting, perron, gebouw en voertuig door 
onnauwkeurig aandokken worden voorkomen. Door het gladde op-pervlak van 
de inrijhulpmiddelen blijven de banden en velgen van vrachtwagens 
onbeschadigd.

PEK

PEF

Laadverlichtingen
PV 01 – Energiezuinige lamp (20 W)
PV 02 – Halogeenstraler (300 W)

In laad- en loszones ontstaan bij het laden en lossen van trucks vaak gevaarlijke 
situaties door de te geringe verlichting van het betreffende punt. De PROMStahl 
laadverlichting PV is de ideale oplossing voor de optimale verlichting van de 
laad-/loszone en van de trucklaadvloer.

Toebehoor

PV 02

PV 01
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Besturing
PBES 1 MV – klapsegmentlaadbrug PS · PAS

De besturing PBES 1 MV is uitgevoerd in de beschermingsklasse IP 54 en beschikt 
over een LED-bedrijfsindicatie voor de weergave van onderhoudsintervallen. Zij 
is voorbereid voor de laadbrugvrijgavefunctie, beschikt over 1 magneetventiel 
400V incl. autotoets en wordt geleverd met een kabelboom van 10 meter. Boven-
dien beschikt de besturing over een CEE-stekker met faseomkeer en aansluitings-
mogelijkheid. Er zijn aansluitingen voor wielblok, verkeerslicht, laadverlichting en 
deurvergrendeling voorzien.

Besturing
PBES 2 MV – uitschuifl aadbrug PT · PAT

De besturing PBES 2 MV is uitgevoerd in de beschermingsklasse IP 54 en beschikt 
over een LED-bedrijfsindicatie voor de weergave van onderhoudsintervallen. Zij 
is voorbereid voor de laadbrugvrijgavefunctie, beschikt over 2 magneetventielen 
400V incl. autotoets en wordt geleverd met een kabelboom van 10 meter. Boven-
dien beschikt de besturing over een CEE-stekker met faseomkeer en aansluitings-
mogelijkheid. Er zijn aansluitingen voor wielblok, rangeerlicht, laadverlichting en 
deurvergrendeling voorzien.

Rangeerlichten
PBEA

Bij het laden en lossen op laadpunten doen zich vaak zware ongelukken voor. 
Door de combinatie van het wielblok met rangeerlichten kan op het laadpunt 
een optimale veiligheid gerealiseerd worden met voordelige middelen. Bovendien 
fungeert het rangeerlicht als rangeer- en aandokhulpmiddel voor de chauffeur. Zij 
signaleert de afstand tot het laadperron/de laadbrug en voorkomt schade aan 
voertuigen, gevels en aandokpunten.

Wielblok
PZK

Het veiligheidswielblok garandeert een integraal veiligheidsconcept bij het laden 
en lossen van vrachtwagens een het laadperron. Het blok is voorzien van een 
positieafhankelijke ultrasone sensor en is via een robuuste kabel met de laadbrug-
besturing verbonden. Zodra één van de achterwielen van de vrachtwagen met 
het veiligheidswielblok geborgd is, wordt de brugbesturing “vrijgeschakeld” - de 
laadbrug kan daarna pas bediend worden.
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Hydraulische laadbrug met klapelement PS

Schuin verloop aan zijkanten

De voordeligste methode om het opligvlak van het klepelement te verkleinen, is de optie met 
schuin verloop aan de zijkanten. Bij deze optie wordt het klapelement aan beide zijden 125 mm 
afgeschuind. Aanbevolen voor nom. breedte ≥ 2.200.

Zijdelingse klapsegmenten

De laadbrug is eveneens verkrijgbaar in een uitvoering met zijdelingse klapsegmenten. Het klap-
gedeelte bestaat dan uit een middelste gedeelte en links en rechts uit een zijgedeelte. Deze 
zijgedeelten klappen onafhankelijk van het middelste gedeelte naar beneden. De breedte van 
het opligvlak wordt daardoor aan beide zijden vanzelf met 125 mm verkleind, zodat ook vracht-
wagens met smalle laadvloeren afgehandeld kunnen worden. Wanneer het klapelement weer in 
verticale positie wordt gezet, worden de zijgedeelten automatisch meegenomen. Het middenge-
deelte en de zijgedeelten worden de volgende keer weer samen omlaag geklapt.
Aanbevolen voor nom. breedte ≥ 2.200.

Laadbruggen LL = 400 LL = 500
NL LH A B A B

1750 700 250 325 130 370

2000
600 250 290 - -

700 290 340 190 360

2500
600 310 270 - -

700 360 330 270 340

2750
600 335 270 - -

700 390 330 290 330

3000
600 360 270 - -

700 430 330 320 330

3500 800 520 350 410 360

4000 900 570 350 450 360

4500 900 620 350 360 500

Nom. breedte (NW) 1750, 2000, 2200, 2250 voor alle maten (alle maten in mm)
Draagvermogen voor alle maten: 60 kN (dynamisch), 84 kN (statisch)
Andere draagvermogens en formaten op aanvraag mogelijk.

NL

LH

OL

A

B

LL

NW

NL Nom. lengte

NW Nom. breedte

OL Tot. lengte NL + (LL – 65)

L L Klapsegmentlengte

LH Inbouwhoogte

A Bovenste overbrugging

B  Onderste overbrugging

Technische wijzigingen voorbehouden
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Hydraulische laadbrug met uitschuifelement PT

Schuin verloop aan zijkanten

De voordeligste methode om het opligvlak van het uitschuifelement te verkleinen, is de optie  
met schuin verloop aan de zijkanten. Bij deze optie wordt het uitschuifelement aan beide zijden 
125 mm afgeschuind. Aanbevolen voor nom. breedte ≥ 2.200.

Zijdelingse inschuifsegmenten

De laadbrug is eveneens verkrijgbaar in een uitvoering met zijdelingse inschuifsegmenten. Het 
uitschuifgedeelte bestaat dan uit een middelste gedeelte en links en rechts uit een zijgedeelte. 
Deze zijgedeelten schuiven onafhankelijk van het middelste gedeelte naar achteren. De breedte 
van het opligvlak wordt daardoor aan beide zijden met 150 mm verkleind, zodat ook vracht-
wagens met smalle laadvloeren afgehandeld kunnen worden. Bij volledig intrekken van het uit-
schuifelement nemen de inschuifgedeelten automatisch hun oorspronkelijke positie weer in. Het 
middengedeelte en de zijgedeelten worden de volgende keer weer samen omlaag uitgeschoven. 
Deze optie is alleen beschikbaar voor L E = 500. Aanbevolen voor nom. breedte ≥ 2.200.

Laadbruggen L L= 500 L = 1000
NL LH A B A B

1750 700 250 350 – –

2000 600 300 290 360 360

2000 700 315 405 390 480

2250 700 300 405 360 470

2500 600 350 270 410 310

2500 700 350 400 410 460

2750 700 450 400 520 450

3000 600 430 250 500 280

3000 700 450 400 520 450

3500 800 520 400 590 450

4000 800 500 410 560 450

4500 800 500 410 555 450

Nom. breedte (NW) 1750, 2000, 2100, 2200, 2250, 2400 voor alle maten (alle maten in mm)
Draagvermogen voor alle maten: 60 kN (dynamisch), 84 kN (statisch)
Andere draagvermogens en formaten op aanvraag mogelijk.

NL

LH

OL

A

B
NW

LE NL Nom. lengte

NW Nom. breedte

OL Tot. lengte (NL + LE)

L E Uitschuiflengte

L H Inbouwhoogte

A Bovenste overbrugging

B  Onderste overbrugging

Technische wijzigingen voorbehouden
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Aan welke uitvoering geeft u de voorkeur?

Wij bieden u verschillende inbouwmodellen voor alle denkbare methodes en systemen. Alle inbouwvarianten zijn mogelijk
voor klap- en uitschuiflaadbruggen.

T-brugframe om in beton te storten
Snelle en schone montage in één werkproces.

≥3
50

3000

D
H

PW
PL PL

PW

PD

onderrijden mogelijk onderrijden niet mogelijk PL inbouwlengte
PW inbouwbreedte

DH perronhoogte
PD inbouwdiepte

≥3
50

3000

D
H

PW
PL

PW
PL

PD

W-brugframe om te lassen
Het voormontageframe kan reeds vóór montage van de laadbrug in de vloerplaat ingebouwd worden. De laadbrug wordt aanslui-
tend alleen nog aan het voormontageframe gelast. De voorbereiding van het putgedeelte is identiek aan de put voor het T-frame 
om een maximale flexibiliteit te garanderen.

onderrijden mogelijk onderrijden niet mogelijk PL inbouwlengte
PW inbouwbreedte

DH perronhoogte
PD inbouwdiepte

PL
PW

3000

≥3
50

D
H

F-vlakstaalframe om te lassen
Probleemloos vervangen van bestaande laadbruggen. Bij het F-frame wordt de bestaande brug uit de put gesneden en vervangen 
door een overeenkomstig smallere en kortere brug. Het bestaande frame wordt verder gebruikt. Voorwaarde is een toereikend 
draagvermogen van het frame. Op deze manier vervallen de betonwerkzaamheden. 

PW

PL

PD

onderrijden mogelijk onderrijden niet mogelijk PL inbouwlengte
PW inbouwbreedte

DH perronhoogte
PD inbouwdiepte

Technische wijzigingen voorbehouden
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B boxframe
De gangbare putwerkzaamheden vervallen. Er zijn geen betonnen prefabdelen nodig die vaak complex zijn in de productie. De 
voorbereiding van de halvloer is significant eenvoudiger omdat er geen bekistingswerkzaamheden nodig zijn.

LH

NW+130

NL+55

NL Nom. lengte
NW Nom. breedte

LH Brughoogte NL Nom. lengte
NW Nom. breedte

LH Brughoogte

P pitframe
Snelle en voordelige montage van de laadbrug. Advies: alleen voor de uitvoering „onderrijden niet mogelijk“.

PW

PL
PD

onderrijden niet mogelijk
PL inbouwlengte
PW inbouwbreedte

PD inbouwdiepte

Elektrische voorbereiding op de inbouwlocatie

1

4

2

3

5
1 Elektrische besturing (meegeleverd)

2 Kabelkanaal (opdrachtgever)

3 Buis voor elektr. kabels,
binnendiameter min. 50 mm,
buisbochten ≥ 45° (opdrachtgever)

4 Netaansluiting:  3/N/PE AC 50 Hz 
400 V/ CEE 16A

Netzekering:  D0 10 A gL
Motorvermogen:  0,75 kW (PS) 

1,5 kW (PT)

Kabel: 3 x 0,75 mm2 (PS)

7 x 0,75 mm2 (PT)

Motorkabel: 4 x 1,5 mm2

5 Vergrendelschakelaar deur/laadbrug* 

* Speciale uitrusting

PT

NL+40

NW+130

LH

PS

Technische wijzigingen voorbehouden
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Voorzetplatform met hydraulische laadbrug met klapelement PAS

LL = klapsegmentlengte 400
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 290 345 430 520

B 340 320 330 350

OL 2400 2850 3400 3900

NW alle maten 1750, 2000, 2200, 2250

MW alle maten 3300, 3500, 3600

Draagvermogen voor alle maten: 60 kN (dynamisch), 84 kN (statisch) (alle maten in mm)
Andere draagvermogens en formaten op aanvraag mogelijk.

LL = klapsegmentlengte 500
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 190 255 320 410

B 360 335 330 360

OL 2500 2950 3500 4000

NW alle maten 1750, 2000, 2200, 2250

MW alle maten 3300, 3500, 3600

Draagvermogen voor alle maten: 60 kN (dynamisch), 84 kN (statisch) (alle maten in mm)
Andere draagvermogens en formaten op aanvraag mogelijk.

DW

NV

HL

053≥

MW

OL

LL

NW

D
H

A

B

AW

NL

NV Nom. lengte voorzetplatform (NL + 20)

NL Nominale lengte van de laadbrug

NW Nominale breedte van de laadbrug

OL Totale lengte

LL Klapsegmentlengte

LH Inbouwhoogte

DH Platformhoogte

DW Deurbreedte

MW Modulebreedte voorzetplatform

A Bovenste overbrugging

B  Onderste overbrugging

AW Voorzethoek*

* Alle voorzetplatform zijn standaard verkrijgbaar met een voorzethoek van 90°, 45°/135° en van 75°/105°, 60°/120°.
Verdere voorzethoeken op aanvraag.

Technische wijzigingen voorbehouden
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Voorzetplatform met hydraulische laadbrug met uitschuifelement PAT

LE = uitschuiflengte 500
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 315 350 450 520

B 405 400 400 400

OL 2500 2950 3500 4000

NW alle maten 1750, 2000, 2200, 2250, 2400

MW alle maten 3300, 3500, 3600

Draagvermogen voor alle maten: 60 kN (dynamisch), 84 kN (statisch) (alle maten in mm)
Andere draagvermogens en formaten op aanvraag mogelijk.

LE = uitschuiflengte 1000
NL 2000 2450 3000 3500

LH 700 700 700 800

A 390 410 520 590

B 480 460 450 450

OL 3000 3450 4000 4500

NW alle maten 1750, 2000, 2200, 2250, 2400

MW alle maten 3300, 3500, 3600

Draagvermogen voor alle maten: 60 kN (dynamisch), 84 kN (statisch) (alle maten in mm)
Andere draagvermogens en formaten op aanvraag mogelijk.

NV Nom. lengte voorzetplatform (NL + 20)

NL Nominale lengte van de laadbrug

NW Nominale breedte van de laadbrug

OL Totale lengte

LE Uitschuiflengte

LH Inbouwhoogte

DH Platformhoogte

DW Deurbreedte

MW Modulebreedte voorzetplatform

A Bovenste overbrugging

B  Onderste overbrugging

AW Voorzethoek*

* Alle voorzetplatform zijn standaard verkrijgbaar met een voorzethoek van 90°, 45°/135° en van 75°/105°, 60°/120°.
Verdere voorzethoeken op aanvraag.

DW

NW
NVOL

MW

B
A

LH

LE

AW

D
H

NL

Technische wijzigingen voorbehouden
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Voorzetsluis PL

NV 2020 2470 3020 3520
TH* 3975 3840 3640 4000 3865 3665 4025 3890 3690 4050 3915 3715

DH  950 – 
1050

1100 – 
1250

1300 – 
1500

950 – 
1050

1100 – 
1250

1300 – 
1500

950 – 
1050

1100 – 
1250

1300 – 
1500

950 – 
1050

1100 – 
1250

1300– 
1500

MW alle maten 3300, 3500, 3600

*Maat voor geïsoleerde uitvoering    (alle maten in mm)

De voorzetsluis is een ombouw die samen met het voorzetplat-
form en de deurafdichting een complete verladingseenheid 
vormt die tegen het gebouw gezet kan worden en alle benodig-
de componenten voor een laadstation omvat: laadbrug, deuraf-
dichting en sectionaaldeur vormen met het voorzetplatform als 
basis en de ombouw een complex laad- en lossysteem.
Buiten een gebouw direct vóór de deuropening geplaatst kan 
het de gebruiker afhankelijk van de uitvoering van het systeem 
in vergelijking met conventionele interne perrons een beslissend

voordeel bieden. Deze voordelen zijn realiseerbaar bij nieuw-
bouw, maar ook bij bestaande gebouwen die zonder grote 
ingrepen aangepast moeten worden. Door het gebruik van 
voorzetsluizen neemt het bruikbare oppervlak in het magazijn 
toe en wordt een effectieve thermische scheiding gerealiseerd. 
De volledige stalen frameconstructie van de voorzetsluis is 
standaard vuurverzinkt. Als zinvolle opties adviseren wij een 
dakafwatering en de op het gebouw afgestemde gevelaanslui-
tingselementen.

MW

NV

N
HTH

M
H

 >
 4

50
0

(a
a

n
b

e
vo

le
n

)

D
H

NW

NV Nominale lengte van de voorzetsluis

(NV = NL + 20 mm)

MW Modulebreedte voorzetplatform 

NW Nominale breedte van de laadbrug

TH Wandaansluitingshoogte

DH Platformhoogte

MH Montagehoogte deurafdichting

* Alle voorzetsluizen zijn standaard verkrijgbaar met een voorzethoek van 90°, 45°/135° en van 75°/105°, 60°/120°.
Verdere voorzethoeken op aanvraag.

Afbeelding met deurafdichting

Uitvoeringen
PLSU · PLMU – Single- en Multi-systemen, niet geïsoleerd (trapezeplaat)
PLSI · PLMI  – Single- en Multi-systemen, geïsoleerd (panelen)
PLSX · PLMX  – Single- en Multi-systemen (alleen frame)

Technische wijzigingen voorbehouden
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Mechanische deurafdichting PMV

Door verschillende afmetingen van de laad- en losdoorgan-
gen van een magazijn en van de vrachtwagens ontstaan vrije 
openingen die met het oog op de stijgende energiekosten zo 
efficiënt mogelijk afgedicht moeten worden. Het voorste en 
achterste frame van de PROMStahl deurafdichting bestaat uit 
robuuste aluminium extrusieprofielen die door scharnierende 
armen met elkaar verbonden zijn. Het 3 mm dikke en extreem 
belastbare zeil van PVC wordt op het flexibele frame gemon-
teerd. Door het hefdak en het parallelle geleidersysteem wijkt 
de voorbouw bij fout aandokkende voertuigen naar boven en 
naar achter uit, zodat ook bij niet exact aangedokte vrachtwa-

gens de deurafdichting niet beschadigd wordt. De frontzijde 
van de deurafdichting is voorzien van zichtstroken die het 
aandokken vergemakkelijken. Het regenwater wordt via een 
geïntegreerde regengoot zijdelings afgevoerd. Het bovenzeil 
is in de standaarduitvoering voorzien van een hoekinkeping. 
Tegen meerprijs is het ook als gedeeltelijke of volledige lamel-
lenvariant verkrijgbaar. De deurafdichting wordt in drie delen 
voorgemonteerd geleverd en kan zodoende met geringe in-
spanningen aan de gevel bevestigd worden. Aanzienlijke kos-
ten- en tijdbesparingen zijn de voordelen van deze uitvoering.
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B
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B-B

D

A-A 

NW Nom. breedte

NH Nom. hoogte

ND Nom. diepte

DH Platformhoogte

MH Montagehoogte

A Hoogte bovenzeil

B  Breedte zijdelingse zeil

C Deurhoogte

D Deurbreedte

NW NH ND A B
3200 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3250 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3300 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3350 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3400 3200 – 4700 600/900 1000/1200 600

3450 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

3500 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

3550 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

3600 3200 – 4700 600/900 1000/1200 700

Andere formaten op aanvraag mogelijk. (alle maten in mm)

Technische wijzigingen voorbehouden
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Opblaasbare deurafdichting PWI

De opblaasbare deurafdichting PWI vormt een optimale af-
dichting met universele toepassingsmogelijkheden. De op-
blaasbare zijdelingse en bovenliggende kussens dichten de 
laadopening bijna luchtdicht af. Daardoor is dit type o.a. uit-
stekend geschikt voor koelmagazijnen en magazijnruimtes met 
klimaatsystemen. Zomerhitte, winterse kou, tocht, stof en insec-
ten hebben geen kans om in het magazijn binnen te dringen. 
Het resultaat is een aanzienlijke energiebesparing en minder 
ziekteverzuim bij het magazijnpersoneel. Bovendien is het on-
mogelijk om het magazijn ongezien te betreden en te 
verlaten. Het voorste en achterste frame van de deurafdich-

ting bestaat uit zeer robuuste aluminium extrusieprofielen. Het 
zijdelingse frame is zeer robuust en wordt van 40 mm dikke 
ISO-panelen gemaakt. De opblaasbare boven- en zijkussens 
passen zich automatisch aan de maten van de truck aan. Hier-
door kunnen bij de laad- en lospunten ook trucks met verschil-
lende afmetingen effectief afgedicht worden. Deze voordelen 
maken de deurafdichting tot een goede investering die zichzelf 
snel terugverdient. De deurafdichting wordt in drie delen voor-
gemonteerd geleverd en kan met geringe inspanningen aan de 
gevel bevestigd worden. Aanzienlijke kosten- en tijdbesparin-
gen zijn de voordelen van deze uitvoering.

45
0

B

Console (optie)

E

2100/2300

47
0

D

A

C

A B C D E
3500, 3700 3600, 4000, 4700 775 1350, 1750 700

Andere formaten op aanvraag mogelijk. (alle maten in mm)

A Buitenbreedte

B Buitenhoogte

C Diepte

D Hoogte van het bovenkussen (opgeblazen)

E Breedte van het zijkussen (opgeblazen)

Technische wijzigingen voorbehouden
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B
A

NW
NL

B
A

NW
NL

Zijdelings verschuifbare laadbrug PPVA · PPV

Vast geïnstalleerde laadbrug PPFA · PPF

De zwenkbare laadbruggen zijn geschikt voor interne en exter-
ne laadperrons en worden gebruikt, wanneer kleinere en mid-
delgrote hoogteverschillen tussen perronrand en voertuiglaad-
vloer moeten worden overbrugd. De laadbruggen PPVA en 
PPV worden opgehangen in een geleidingsprofiel dat aan 
de perronkop bevestigd is, en zijn zijdelings verschuifbaar. 
De laadbruggen PPVA en PPV zijn leverbaar voor de meest 
gangbare profielen van concurrenten, hetgeen inhoudt dat een 
dure vervanging van eventuele bestaande geleidingsprofielen 
kan vervallen. De laadbruggen PPFA en PPF zijn met een sta-
len scharnier aan de perronkop bevestigd en worden voor het 
laadproces met een bedieningshendel op het laadperron neer-
gelaten. De types PPVA en PPFA zijn voorzien van lichtmetalen 

opligsegmenten, wat een optimale aanpassing garandeert aan 
voertuigen die scheef staan ten opzichte van de perronrand.

De drukveren compenseren het bruggewicht zodanig dat de 
laadbruggen probleemloos bediend kunnen worden door één 
persoon. De laadbruggen vanaf een nominale breedte vanaf 
2000 mm zijn voorzien van twee hendels, waardoor zij door 
twee personen bediend kunnen worden. Als de bruggen niet 
worden gebruikt, staan zij verticaal op de perronrand en wor-
den zij door een automatische valbescherming in deze positie 
gefixeerd. Alle stalen delen van deze laadbruggen zijn lever-
baar in vuurverzinkte uitvoering. De bruggen voldoen aan de 
nieuwste Europese norm EN 1398.

NL NW A B
1250 1500 1750 2000 175 245

1500 1500 1750 2000 225 295

1750 1500 1750 2000 265 340

2000 1500 1750 2000 310 390

*Draagvermogen voor alle maten 60 kN.      (alle maten in mm)

NL Nom. lengte

NW Nom. breedte

A Bovenste overbrugging

B Onderste overbrugging

PPVA PPFA

Technische wijzigingen voorbehouden
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Mechanische klapsegmentbrug PECO

De mechanische klapsegmentbrug PECO  
is vooral geschikt voor het laden en lossen van voertuigen 
met een laadvloer waarvan de hoogte slechts wei-nig van 
het laadpunt afwijkt. Het is de ideale oplossing voor een 
voertuigenvloot die uit voertuigen met dezelfde hoogte 
bestaat.
De voordelen van deze brug zijn de snelle inbouw en de 
mogelijkheid om haar in bestaande verladingsituaties te im-
plementeren. De PECO-brug wordt mechanische bediend met 

een gasdrukveer en kan probleemloos door slechts één per-
soon bediend worden: het plateau wordt geheven, waarbij 
het klapsegment automatisch in de bovenste stand uitklapt en
vervolgens op de trucklaadvloer neerdaalt.

Tijdens het laad- en losproces bevindt de PECO-laadbrug zich 
in de “automatische vlottende positie”, wat inhoudt dat zij de 
hoogtebewegingen van de vrachtwagen volgt.
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90(50)

Type R Type P
Nom. lengte (NL) 485

Nom. breedte (NW) 1750 2000 2250 1750 2000 2250

Modulebreedte (MW) 2300 2550 2800 – – –

Draagvermogen voor alle maten 60 kN.   (alle maten in mm)

Optioneel verkrijgbaar: uitvoering met stalen stalen segmenten (40 kN), uitvoering met aluminium segmenten (60 kN).

Bufferkeuze

Rubberen buffers: 500 x 250 x 90 mm
250 x 250 x 90 mm

Polyethyleenbuffers: 500 x 250 x 50 mm
250 x 250 x 50 mm

Bufferkeuze

Rubberen buffers: 500 x 250 x 90 mm
250 x 250 x 90 mm

PECO type R PECO type P

Technische wijzigingen voorbehouden
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Zijdelings verschuifbare laadbrug PKBS

De laadbrug is geschikt voor de overbrugging van kleine tot 
middelgrote hoogteverschillen en kan door één persoon 
bediend worden. Zij is zijdelings verschuifbaar en staat 
verticaal op de perronrand, als zij niet in gebruik is. Bij 
draagvermogens tot 40 kN kunnen hoogteverschillen tot 135 
mm gecompenseerd worden.

Deze laadbrug wordt gemaakt van een robuuste, weersbe-
stendige aluminium legering en is geschikt voor de bijzonder 
hoge eisen in het moderne goederenvervoer. Een automa-
tisch vergrendelende en eenvoudig vrij te geven valbeveili-
ging voorkomt dat de brug per ongeluk omgestoten wordt.
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Technische wijzigingen voorbehouden

Nom. lengte NL Nom. breedte NW Hoogteverschil min. Hoogteverschil max.
410 1250 1500 – 70 + 30

535 1250 1500 – 90 + 45

785 1250 1500 – 120 + 75

910 1250 1500 – 135 + 90

Draagvermogen voor alle maten 40 kN.         (alle maten in mm) 
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Mobiel laadplatform PHFB

Het mobiele laadplatform PHFB dient ter overbrugging van 
hoogteverschillen tot ca. 130 mm. Het is gemaakt van een 
robuuste aluminium legering met een anstislipoppervlak en is 
flexibel inzetbaar door zijn lage gewicht.

Op verzoek kan dit platform van rollers voorzien worden om 
het gemakkelijker naar een ander laad-/lospunt te kunnen ver-
plaatsen.

170
L

170

H
 m

ax
H

 m
in

L

B

Lengte  L Breedte B  Hoogteverschil H 
min. max.

625 1250, 1500 – 55 100

750 1250, 1500 – 70 115

1000 1250, 1500 – 100 145

*Draagvermogen voor alle maten 40 kN.    (alle maten in mm)

Nom. lengte 
NL

Nom. breedte 
NW

Totale lengte 
OL

 Bovenste max.
overbrugging  A

1435 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 1935 240

2000 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 2500 300

2450 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 2950 360

2900 1500, 1750, 2000, 2250, 2300, 2400 3400 410

*Draagvermogen voor alle maten 60 kN.    (alle maten in mm)

Verplaatsbaar containerlaadplatform PQM

De containerlaadbrug PQM werd speciaal voor de belading 
en lossing van containers ontwikkeld. Zij wordt gebruikt om 
het hoogteverschil tussen het vloer-/terreinniveau en de con-
tainerlaadvloer te overbruggen. De PQM-brug bestaat uit 
een robuuste gelaste stalen constructie die van een slipvaste 

tranenplaat voorzien is. De laadbrug wordt met een intern 
transportvoertuig tegen de container gezet. Dankzij de inge-
bouwde vorkpockets is een snel en simpel vervoer naar de 
laadpunten gegarandeerd. De brug voldoet aan de nieuwste 
Europese norm EN 1398.

OLNL

A

NW

PHFB met bokrollen PQM
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Certificering

producten worden door onafhankelijk testinstituten gecertificeerd om aan uw en onze eigen hoge kwaliteitsnormen te voldoen. 



Alpha deuren Zuid-West 

Zeilschip 16

3991 CT Houten 

Telefoon 088 254 81 20 
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