Dock design
6. Dock Bumper Matrix

Wanneer een vrachtwagen aandockt, is de impact op het laaddock en gebouw enorm. Zelfs als deze gemaakt is van gewapend beton, kunnen er beschadigingen ontstaan. Daarnaast kunnen de lading en vrachtwagen door de klap beschadigen.
Door het plaatsen van dock bumpers zullen de bumpers de krachten die vrijkomen bij het aandocken absorberen. Dit zorgt voor een goede bescherming van gebouw en voertuig.
Wij bieden een ruim assortiment van dock bumpers aan. Om de juiste bumper voor uw toepassing te kunnen kiezen, hebben we de belangrijkste kenmerken voor u op een rij gezet.

Type Dockbumper

Buffer(blok)

Console

zwart, in 4 maten
leverbaar

Optioneel, keuze
uit 10, 50 en
90mm stalen
standaard RAL 9005,
console
Optioneel verzinkt

Optioneel, keuze uit
15mm stalen plaat,
recht of met knik 10° Verzinkt

zwart, in 1 maat
leverbaar

Optioneel, keuze
uit 10, 50 en
90mm stalen
standaard RAL 9005,
console
Optioneel verzinkt

ADB-M Beweegbare dock bumpers Rubber/Staal

zwart, in 1 maat
leverbaar

standaard RAL 9005,
Optioneel verzinkt

ESM Beweegbare dock bumpers

zwart, in 1 maat
leverbaar

ADB Rubberen dock bumpers

ADB-PE Knuststof dock bumpers

Materiaal

Rubber

Kunststof
(gerecycled)

Rubber/Staal

ADB-ES Extra sterke dock bumpers Rubber/Staal
LDB Lamellen dock bumpers

zwart, in 2 maten
leverbaar of
gecombineerd

zwart, in 1 maat
Rubber lamellen/Staal leverbaar

ANB Nylon dock bumpers

Nylon/Rubber/Staal

SSB Verenstalen dock bumpers

Rubber/Staal

geel, in 2 maten
leverbaar
zwart, in 2 maten
leverbaar of
gecombineerd

SDB Stepped dock bumpers

AJB Jumbo dock bumpers
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Inclusief

Afwerking consoles Beschermplaat

Afwerking
beschermplaten

Inclusief

Standaard verzinkt

Beweegbaar

Toepassing

Nee

Ideaal voor standaard gebruik door
beschikbaarheid van verschillende afmetingen.
Met beschermplaat ook geschikt voor intensief
gebruik

Optioneel, keuze uit
15mm stalen plaat,
recht of met knik 10° Verzinkt

Nee

Ideaal voor standaard gebruik. Met
beschermplaat ook geschikt voor intensief
gebruik

Optioneel, keuze uit
15mm stalen plaat,
recht
Verzinkt

Ja, volgt de op- en
Voor extra bescherming van het laadperron. Met
neerwaartse beweging van beschermplaat ook geschikt voor intensief
de vrachtwagen
gebruik
Ja, volgt de op- en
Deze gepantserde verticaal bewegende dock
neerwaartse beweging van bumper is uitermate geschikt voor intensief
de vrachtwagen
gebruik van het dock.

Inclusief

Verzinkt

Inclusief

standaard RAL 9005,
Optioneel verzinkt

Inclusief

standaard RAL
9005, Optioneel
verzinkt

Nee

Deze gepantserde dock bumper is uitermate
geschikt voor zeer intensief en veeleisend gebruik
van het dock.

Inclusief

Standaard verzinkt

Inclusief

Verzinkt

Nee

Deze gepantserde dock bumper is uitermate
geschikt voor intensief gebruik van het dock.

nvt

Ja, volgt de op- en
Ideaal voor gebruik met luchtgeveerde trailers.
neerwaartse beweging van Nylonblokken kunnen 4x worden gebruikt.
de vrachtwagen
Duurzaam.

Inclusief

Standaard verzinkt

nvt

Inclusief

Standaard verzinkt

Rubber/Staal

zwart, in 1 maat
leverbaar

Inclusief

Standaard verzinkt

nvt
nvt
Optioneel, keuze uit
15mm stalen plaat,
recht
Verzinkt

Rubber/Staal

zwart, in 1 maat
leverbaar

Inclusief +
opzetstuk

Standaard verzinkt

nvt

nvt

Geschikt voor zwaar en intensief gebruik.
Schokabsorberend en slijtvast
Nee
Ja, met voet naar beneden
bewegen totdat de
In hoogte verstelbare dock bumper speciaal voor
vergrendeling vast klikt
stepped docks.

Nee

Dock bumper met opzetstuk voor wisselbakken
en containers. Ook geschikt voor stepped docks
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