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Műszaki jellemzők
Jellemzők

* Kérésre egyéb méretben is lehetséges

Teljesítmény

Méretek – kiegyenlítő magassága 800, 900, 930 mm

Méretek – névleges hosszúság* 3000, 3500, 4000 mm

Méretek – névleges szélesség 2000 mm

Függőleges munkatartomány A rámpa felett:
A rámpa alatt:

0–660 mm
0–650 mm

Cseppmintás hídlemez 8 mm 8/10

Felületkezelés Alapkivitel:
Opció:

RAL 5010
RAL 3002
RAL 6005
RAL 9005
Tűzihorganyzott

Vezérlőegység Kiegyenlítő vezérlése
Kapu vezérlése
Kaputömítés vezérlése
Hiba és szervizesedékesség kijelzése

Terhelhetőség 6 tonna (60 kN) / 2 tonna (20 kN)

Max. pontszerű terhelés 6,5 N / mm² (8 mm-es cseppmintás lemez)

Hidraulikus egység motor 1,5 kW

Tápegység 400V 3 fázisú, 230V 3 fázisú

Vezérlőegység védelmi osztálya IP55

Használható olajtípusok ASSA ABLOY normál hidraulikaolaj (-20°C ... +60°C)
ASSA ABLOY alacsony hőmérsékleti hidraulikaolaj (-30°C ... +60°C)
ASSA ABLOY bio hidraulikaolaj (-20°C ... +60°C)

Mágnesszelepek 24 V/DC 18 W S1

1. felületkezelési osztály 80 μm C2 M korróziós kategória DIN EN ISO 12944-2 szerint

3. felületkezelési osztály 160 μm C3 M korróziós kategória DIN EN ISO 12944-2 szerint

Horganyzott felületkezelés Tűzihorganyzott 80 μm C4 és C5-I M korróziós kategória DIN EN ISO 12944-2 szerint
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1. Leírás
1.1 Általános
1.1.1 Alkalmazás
Az ASSA ABLOY DL6030C combidock optimális megoldás 
lehet, ha egy rakodóállás különféle méretű járműveket fogad. 
Kisebb járművekhez elég az orrlemez középső, 1000 mm 
széles részét kitolni. Nagy tehergépjárművek rakodásához az 
orrlemezt a teljes 2000 mm-es szélességében ki lehet tolni.
Az ASSA ABLOY DL6030C combidock rendszer megfelel a 
rakodások esetében felmerülő általános követelményeknek, 
és teljes mértékben megfelel az EN 1398 számú európai 
szabványnak.

1.1.2 Működési elv
Az ASSA ABLOY DL6030C combidock kitolható orrlemeze 
elektrohidraulikus elven működik, és egy félautomata 
vezérlőegység vezérli.
A rámpakiegyenlítő emelkedése közben az orrlemez 
kitolódik, majd a kiegyenlítő finoman a jármű rakfelületére 
ereszkedik. A rakodás végén a kiegyenlítő újra felemelkedik, 
az orrlemez visszahúzódik, és a hídlemez visszaáll 
alaphelyzetbe, vagyis a rámpaszintre.

1.1.3 Áttekintés

1) Kiegyenlítő hídlemez
2) Kitolható orrlemez
3) A kiegyenlítő kerete
4) Oldalfalak
5) Figyelmeztető szalagok
6) Hidraulikus egység
7) Emelő munkahengerek
8) A kitolható orrlemez munkahengere
9) Ütközők (opcionális)
10) Aláállás (emelőhátfalak számára)
11) Vezérlőegység

1.1.4 Alap

1.1.5 Opciók

*Az 1000 mm-es orrlemezhossz olyan ISO rakodóállások 
esetében felel meg, ahol a rámpakiegyenlítő teljes egészében a 
kapu mögött van, illetve olyan rakodóállások esetében, ahol egy 
több mint 500 mm-es, ütközővel ellátott biztonsági zóna van a 
rámpakiegyenlítő előtt.

Keretek – rögzítés 
az épülethez:

T keret

Felületi bevonat RAL 5010 vagy RAL 9005 festés

Hidraulikus 
berendezés

Csendes működésű hidraulikus egység
Két emelő hidraulikus munkahenger
Egy hidraulikus orrlemez-munkahenger

Orrlemez Orrlemez hossza500 mm
Alumínium orrlemez

Keretek – rögzítés 
az épülethez

W keret [hegesztendő keret]

Felületi bevonat RAL 3002 vagy RAL  6005 festés
Tűzihorganyzott

Hidraulikus 
berendezés

Alacsony hőmérsékleti olaj
Bio olaj

Energia és 
ergonómia

EPDM tömítés
Csúszásgátlás / zajgátlás

Orrlemez, 
opcionális

Orrlemezhossz 1000 mm*
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1.2 Mini-combidock orrlemez
Az kitolható orrlemez ASSA ABLOY DL6030C combidock 3 
tagból áll. A középső tag körülbelül 1000 mm széles, kisebb 
járművekhez, például furgonokhoz való. A külső tagokkal 
együtt az orrlemez körülbelül 2000 mm széles, így 
használható nagy járművekhez, például nyerges 
szerelvényekhez.
Az orrlemez rendkívül lapos, hogy a jármű rakfelületére 
zökkenőmentes legyen az átmenet.

1.2.1 Nagy tehergépjármű
Nagy tehergépjárművek rakodásához a vezérlőegység 
választókapcsolóját fordítsa a következő állásba: Nyerges 
vontatók nagy teherbírással. Ebben az állásban a(z) 2000 mm 
széles orrlemez teljes szélességében kitolódik.

1.2.2 Furgon
Kis áruszállító furgonok rakodásához a vezérlőegység 
választókapcsolóját fordítsa a következő állásba: Furgonok kis 
teherbírással. Ebben az állásban csak az orrlemez középső, 
1000 mm széles része tolódik ki a használat során.
Megjegyzés: A kishaszongépjárművekkel a rámpától bizonyos 
távolságot kell tartani ahhoz, hogy a rámpakiegyenlítő 
megfelelően működjön. 
500 mm-es orrlemezhossz: Az orrlemezt legalább 340 mm-ig 
ki kell engedni.
1000 mm-es orrlemezhossz: Az orrlemezt legalább 750 mm-
ig ki kell engedni.
Leírás 7
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1.3 Platform
1.3.1 Cseppmintás hídlemez vastagság
A(z) 8 mm 8/10 cseppmintás lemez az általánosan használt 
négykerekű, pneumatikus abroncsú villástargoncával történő 
rakodáshoz való, de magas súlypontú terhek, pl. elektromos 
raklapmozgatók esetében is választható.

1.3.2 EPDM tömítés
A kiegyenlítő és az akna közötti rés tömítése céljából egy 
EPDM tömítés helyezhető gyárilag a mozgatható hídlemez és 
a keret közé. A huzat csökkentése a munkakörülményeket is 
javítja, és energiaköltségeket is megtakarít.

1.3.3 Csúszásgátlás / zajgátlás
Poliuretánból készült csúszásgátló borítás alkalmazásával az 
orrlemez és a hídlemez felületének tartós csúszásgátló és 
zajgátló védelmet lehet biztosítani. Az így kapott felület sima 
és kényelmes, és a használt berendezések kopása is 
mérsékeltebb.
A PU bevonóanyag ütésálló, hőálló, ellenáll a legtöbb vegyi 
anyagnak, és kiemelkedő a terhelhetősége.

1.4 Felület
1.4.1 Festés

1.4.1.1 Színek
A rámpakiegyenlítő alapkivitelben festett felületű. Az 
alapszínek a következők:

Az opcionális színek a következők:

1.4.1.2 Normál felületkezelési osztály
Ha a rámpakiegyenlítőt vidéki környezetben helyezik 
üzembe, a normál felületkezelés:
• 1. felületkezelési osztály; C2 M korróziós kategóriához 80 

μm gyárilag festve

1.4.1.3 Felületkezelési osztály
Ha a rámpakiegyenlítőt ipari, városi vagy tengerparti 
környezetben fogják használni, akkor ajánlott a C3 M 
korróziós kategóriához megfelelő, alternatív felületkezelési 
osztály választása.
• 3. felületkezelési osztály; C3 M korróziós kategóriához 

160 μm gyárilag festve

1.4.2 Tűzihorganyzás
A korrózióvédelem mértéke C4 szintre emelhető sós levegőjű 
tengerparti környezetben, illetve C5-I szintre agresszív vagy 
nedves levegőjű környezetben. Ehhez a rámpakiegyenlítő 
acél alkatrészeinek tűzihorganyzása (80 μm) szükséges.

RAL 5010

RAL 9005

RAL 3002

RAL  6005
Leírás 8
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1.5 Keretek – rögzítés az 
épülethez

A kiegyenlítő a kereten keresztül csatlakozik az épülethez, és 
a keret ad neki szilárd alátámasztást.
Az ASSA ABLOY DL6030C combidock különféle 
kerettípusokkal rendelhető. A keret betonba önthető, illetve 
csavarozással vagy hegesztéssel rögzíthető. A keretek 
emelőhátfalak számára kiképzett aláállással vannak ábrázolva. 
A rámpakiegyenlítők emelőhátfalak számára kiképzett 
aláállás nélkül is választhatók.

1.5.1 T – betonba ágyazandó 
rámpakiegyenlítő-keret

A T keret egyetlen lépésben telepíthető. A rámpakiegyenlítőt 
közvetlenül betonba kell ágyazni.

1.5.2 W – hegesztendő rámpakiegyenlítő-
keret

A W kerettel a rámpakiegyenlítő közvetlenül a 
padlólemezhez hegeszthető. Egy esetleges későbbi csere 
esetén a hegesztési pontok leköszörülhetők.
Leírás 9
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1.6 Dokkolásvezérlő rendszerek
1.6.1 950 Docking LA CD

1.6.2 950 Docking LA CD

1.6.3 950 Docking DLA CD

1.6.4 950 Docking LSA CD

1.6.5 950 Docking DLSA CD

• Üzemmódválasztó kapcsoló: 
Nyerges vontatók

• Üzemmódválasztó kapcsoló: 
Furgonok

• A 20kN jelzés akkor világít, 
ha aktív a súlykompenzáció.

• Nyomva tartásos gomb a 
hídlemez felemelésére.

• Nyomva tartásos gomb az 
orrlemez rakfelületre 
helyezéséhez.

• Impulzusos gomb a kiegyenlítő 
automatikus alaphelyzetbe 
állítására.

• Főkapcsoló vagy vészleállító 
gomb.

• ASSA ABLOY Eye és/vagy 
kerékék csatoló interfész.

• Nyomva tartásos gomb a 
hídlemez felemelésére.

• Nyomva tartásos gomb az 
orrlemez rakfelületre 
helyezéséhez.

• Impulzusos gomb a kiegyenlítő 
automatikus alaphelyzetbe 
állítására.

• Főkapcsoló vagy vészleállító 
gomb.

• ASSA ABLOY Eye és/vagy 
kerékék csatoló interfész.

• Felnyíló szekcionált kapu 
vezérlésére van tervezve.

• Nyomva tartásos gomb a 
hídlemez felemelésére.

• Nyomva tartásos gomb az 
orrlemez rakfelületre 
helyezéséhez.

• Impulzusos gomb a kiegyenlítő 
automatikus alaphelyzetbe 
állítására.

• Főkapcsoló vagy vészleállító 
gomb.

• ASSA ABLOY Eye és/vagy 
kerékék csatoló interfész.

• Felfújható kaputömítés 
vezérlésére van tervezve.

• Nyomva tartásos gomb a 
hídlemez felemelésére.

• Nyomva tartásos gomb az 
orrlemez rakfelületre 
helyezéséhez.

• Impulzusos gomb a kiegyenlítő 
automatikus alaphelyzetbe 
állítására.

• Főkapcsoló vagy vészleállító 
gomb.

• ASSA ABLOY Eye és/vagy 
kerékék csatoló interfész.

• Felnyíló szekcionált kapu és 
felfújható kaputömítés 
vezérlésére van tervezve.
Leírás 10
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1.7 Felszerelés
1.7.1 Ütközők
A rámpakiegyenlítő előtt elhelyezett ütközők elnyelik a jármű 
mozgási energiáját, ha az véletlenül vagy szándékosan az 
épületnek ütközik. Az ütközők különféle méretekben 
választhatók, vannak fix és mozgó modellek, gumiból 
készültek és rugós acéllemez kivitelűek.

1.7.1.1 RS

1.7.1.2 RB

1.7.1.3 RB acél előlappal

1.7.1.4 RB acél előlappal és felső lemezzel

1.7.1.5 EBH

1.7.1.6 EBF

1.7.1.7 800-as acélrugós ütköző

Alkalmazás
Az RS ütköző egy gazdaságos 
megoldás olyan dokkolórendszerek 
esetében, ahol mindig azonos 
méretű járművek fordulnak meg.
Ajánlatos 2 db RS ütközőt használni 
egy sorban a(z) 626 step autodock T 
mindkét oldalán.

Alkalmazás
Az RB ütköző egy nagyméretű fix 
gumiütköző. Ez az általánosan 
használt épület- és járművédelmi 
megoldás.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

Alkalmazás
A védő acél előlappal ellátott RB 
ütköző nagyobb védelmet nyújt az 
épületnek, és hosszabb élettartamú.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

400

500

Alkalmazás
A védő acél előlappal és felső 
lemezzel ellátott RB ütköző magas 
rakfelületű járművekhez, például a 
nyitott cserefelépítményes és 
konténeres járművekhez lett 
kitalálva.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

Alkalmazás
Az EBH ütköző egy ideális megoldás 
olyan dokkolórendszerek esetében, 
ahol jelentősen eltérő magasságú 
járművek fordulnak meg.
Az ütköző magasságát egy „kioldó 
eszközzel” módosítani lehet.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

Alkalmazás
Az EBF ütköző ideális megoldás olyan 
dokkolórendszerek esetében, ahol a 
rakodás során a járművek 
futóművének magasság-állítása 
várhatóan sokat változik.
Ez az ütköző követi a jármű 
függőleges irányú elmozdulását.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

Alkalmazás
A 800 mm magas acélrugós ütköző 
olyan alkalmazási területre lett 
fejlesztve, ahol a járművek 
platószintje általában magasabb a 
rámpaszintnél.
Leírás 11
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1.7.1.8 600-as acélrugós ütköző

1.7.2 ASSA ABLOY DE6090E Eye

1.7.3 ASSA ABLOY DE6090WC kerékék

1.7.4 ASSA ABLOY DE6090TLS 
forgalomirányító lámparendszer

1.7.5 ASSA ABLOY DE6090DL Heavy Duty LED 
dokkolássegítő lámpa

1.7.6 Dokkolást segítő jelzősáv

Alkalmazás
Az acélrugós ütköző jelenti a 
legnagyobb fokú védelmet a rámpa 
és a jármű számára.

Az ASSA ABLOY Eye egy elektronikus, 
szenzoros-dokkolássegítő rendszer, 
amely folyamatosan jelzi a jármű és 
az épület közötti távolságot. Ez 
nagyban megkönnyíti a vezető 
számára a rámpára-állást, de a jármű 
mögötti tárgyakat vagy személyeket 
is érzékeli.

A kerékék szenzorral érzékeli a jármű 
jelenlétét és pozícióját, és 
kapcsolatban áll a rámpakiegyenlítő 
vezérlőegységével. Ha nem érzékel 
járművet, biztonsági okokból 
blokkolja a dokkolórendszert. A 
kerékék megakadályozza továbbá, 
hogy a tehergépkocsi a rakodás 
közben elhagyja a rámpát.

A forgalomirányító rendszer 
tartalmaz egy olyan érzékelőt a 
rámpakiegyenlítő felett, amely 
érzékeli a járművek jelenlétét, vagy 
egy hasonló funkciójú kerékéket.
Ha nincs jármű (a rámpakiegyenlítő 
szabad), a belső forgalomirányító 
lámpa piros, a külső zöld.
A forgalomirányító lámpa 
kombinálható kerékékkel, 
ASSA ABLOY Eye szenzorral és kapu/
kiegyenlítő keresztreteszeléssel.

Eddig a dokkolássegítő 
lámpák a rámpák 
környékének elég sérülékeny 
kellékei voltak, de a 
gyakorlatilag 
elpusztíthatatlan Heavy Duty 
LED dokkolássegítő lámpa 
tökéletes megoldást nyújt a 
rakodási terület 
bevilágítására. Ellenáll a 
legzordabb környezetnek is, 
sőt a villástargoncával való 
ütközés sem tesz kárt benne.

A jól látható jelzés megkönnyíti a 
jármű betolatását, és csökkenti az 
ütközésveszélyt. Különösen előnyös 
széles orrlemezű rámpakiegyenlítők 
és párnás kaputömítések esetében. A 
kerékvezetők a kiegyenlítő előtt 
betonalapba önthetők vagy 
lecsavarozhatók.
Leírás 12
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2. Kiválasztási útmutató
2.1 Terhelhetőség EN 1398 

szerint
Az EN 1398 három alapfogalmat vezet be a terheléssel 
kapcsolatban.

2.1.1 Névleges terhelés
A névleges terhelés az áru, a villástargonca és a vezető 
tömege összesen.

2.1.2 Tengelyterhelés
A tengelyterhelés a két négyszögletes kontaktfelületen 1 m 
oldaltávolságban fellépő terhelés. Ezekkel a felszínekkel csak 
akkor lehet számolni, ha a tényleges körülmények miatt nem 
lép fel ennél nagyobb terhelés. Az abroncslenyomat méretét 
[mm²] a kerékterhelést [N] 2-vel elosztva kapjuk [N⁄mm²]. A 
négyszögletes lenyomat oldalaránya W:L = 3:2.

Az ábrán egy 100 kN vagy 150 kN terhelhetőségű 
kiegyenlítőre vonatkozó adatok láthatók.

2.1.3 Dinamikus terhelés
A dinamikus terhelés a névleges terhelés mozgásából fakad, 
és a mozgó villástargonca által a kiegyenlítő hídlemezére 
kifejtett pillanatnyi nyomással mérhető.

2.2 A terhelhetőség kiválasztása
A rámpakiegyenlítő terhelhetőségének mindig meg kell 
haladnia a névleges terhelést.

2.2.1 Teherautó példa

2.2.2 Furgon példa

2.3 A kiegyenlítő hosszának 
kiválasztása

A rámpakiegyenlítő hosszúságának meghatározásához meg kell 
mérni a tehergépjármű platója és a rámpaszint közötti maximális 
szintkülönbséget. Azután állapítsa meg, hogy milyen árumozgató 
eszközöket fognak használni, és a táblázat alapján határozza meg a 
megengedett lejtést.

2.3.1 Számítás
Rámpakiegyenlítő min. hossz = szintkülönbség / lejtés (%)

2.3.2 Példa

A rakfelület magassága és a rámpamagasság közötti 
különbség = 175 mm
175 mm / 7% = 2500 mm hosszú kiegyenlítő

2.4 Névleges szélesség
A névleges szélességnek legalább 700 mm-rel meg kell haladnia a 
legszélesebb rakodó jármű szélességét. Az ASSA ABLOY DL6030C 
combidock 2000 mm névleges szélességgel választható.

A villástargonca tömege 3600 kg

Az áru tömege 1500 kg

A vezető tömege 100 kg

Össztömeg/névleges terhelés 5200 kg

A kiegyenlítő szükséges 
terhelhetősége

6000 kg/60 kN

A raklapmozgató tömege 100 kg

Az áru tömege 1500 kg

A vezető tömege 100 kg

Össztömeg/névleges terhelés 1700 kg

A kiegyenlítő szükséges 
terhelhetősége

2000 kg/20 kN

Jármű Max. lejtés
Rolli kocsi 3%

Kézi raklapmozgató 3%

Elektromos raklapmozgató 7%

Villástargonca (elektromos) 10%

Villástargonca (gáz/benzin) 15%

Jármű: Elektromos raklapmozgató (max. 7% lejtés)

Rakfelület 
magassága:

1350, 3 450mm

Rámpamagasság: 1150 mm
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3. Műszaki adatok
3.1 Méretek Méretek, 500 mm-es orrlemez

Méretek, 1000 mm-es orrlemez

* Ha van emelőhátfal számára kiképzett aláállás
**Az EN 1398 szabvány értelmében a rámpakiegyenlítő 
használata tilos, ha a lejtés a megengedett maximális 12,5 % (kb. 
± 7°) tartományon, illetve a rakodó járműre meghatározott 
határértékeken kívül esik. A határértékek túllépése csak akkor 
engedélyezett, ha a felhasználó gondoskodik a csúszásveszély 
megelőzéséről (pl. száraz és tiszta felület biztosításával).

3.2 Hídlemez vastagsága

Jel Méret
NL Névleges hosszúság

OL Teljes hossz (NL +500 mm)

GL Lejtés hossza (NL + 360 mm)

NW Névleges szélesség (= 2000 mm)

LE Kiegyenlítő túlnyúlása

LH Kiegyenlítő magassága

A Munkatartomány a rámpaszint felett

B Munkatartomány a rámpaszint alatt

PD Aknamélység

LP Legalsó pozíció

TL Aláállás

3 A kiegyenlítő kerete

Függőleges munkatartomány, 60 kN üzemmód**

NL LH LP A B – LH-n 
belül*

B – LP-ig le

3000 800 950 450 375 550
3500 900 1150 560 360 650
4000 930 1150 590 390 650

Függőleges munkatartomány, 20 kN üzemmód**

NL LH LP A B – LH-n 
belül*

B – LP-ig le

3000 800 950 100 375 550
3500 900 1150 100 360 650
4000 930 1150 100 390 650

Függőleges munkatartomány, 60 kN üzemmód**

NL LH LP A B – LH-n 
belül*

B – LP-ig le

3000 800 950 520 415 620
3500 900 1150 635 400 650
4000 930 1150 660 430 650

Függőleges munkatartomány, 20 kN üzemmód**

NL LH LP A B – LH-n 
belül*

B – LP-ig le

3000 800 950 100 415 620
3500 900 1150 100 400 650
4000 930 1150 100 430 650

Vastagság Max. pontszerű terhelés
8 mm 8/10 6,5 N/mm2
Műszaki adatok 14
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3.3 Vezérlőegység
3.3.1 Méretek

3.3.2 Funkciók
950-es sorozat

Elérhető funkciók LA-
CD

DLA-
CD

LSA
CD

DLSA-CD

Nyomva tartásos gomb

Zárás (nyomva 
tartásos)

Impulzusos 
automatikus gomb

Az orrlemez kitolása
(nyomva tartásos)

Főkapcsoló

Vészleállító gomb

400 V

230 V

Karbantartás jelzés

Háromjegyű kijelző

Memória funkció

BUS hálózati interfész

ASSA ABLOY Eye

Kerékék

Kapu vezérlése

Kaputömítés vezérlése

Alap

 opció / választható
Műszaki adatok 15
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4. CEN teljesítmény
4.1 Biztonság az EN 1398 európai szabvány szerint
• Vészleállítás funkció.

• A biztonsági szelepek blokkolják a leengedést a kiegyenlítőhossz 6%-ának elérésekor.
• Két emelő munkahenger gondoskodik arról, hogy a kiegyenlítő vízszintes helyzetben álljon le.

• Szabadon lengő helyzet.
• A hídlemez csavarodása. Oldalirányú billenés kompenzálása legalább a névleges szélesség 3%-ig.
• Lábvédő a rámpakiegyenlítő legmagasabb állásában a hídlemez és az akna között keletkező rés eltakarására.
• Lejtési munkatartomány max. 12,5% (~7°).
• Figyelmeztető csíkok az oldalfalakon és a kereten (sárga/fekete).
CEN teljesítmény 16
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5. Épület és helyigény
5.1 Elektromos előkészítés

*Nem tartozik az alapfelszereltséghez

1 Vezérlőegység (a csomag része)

2 Védőcső a vezetékek számára: 50 mm belső átmérő,
hajlítás < 45° (külön kell beszerezni)

3 Tápegység:
Hálózati biztosíték:
Motorteljesítmény:

3/N/PE AC 50 Hz
400V 3 fázisú, 230V 3 fázisú
D0 10 A gL
1,5 kW

4 Vezérlőkábel: 18 x 0,75 mm²

5 230V tápfeszültség-
csatlakozás:

4 x 1,5 mm²

6 Opcionális biztonsági kapcsoló a szekcionált kapun a 
rámpakiegyenlítő letiltására a kapu zárt helyzetében*
Épület és helyigény 17
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5.2 Az akna előkészítése
Ebben a fejezetben bemutatjuk a(z) ASSA ABLOY DL6030C combidock egyes kerettípusaihoz szükséges akna-előkészítési 
követelményeket.

5.2.1 T keret

5.2.2 W keret

Emelőhátfalak számára kiképzett aláállással Emelőhátfalak számára kiképzett aláállás nélkül

5143.0125 sz. aknarajz 5143.0237 sz. aknarajz

Emelőhátfalak számára kiképzett aláállással Emelőhátfalak számára kiképzett aláállás nélkül

5143.0238 sz. aknarajz 5143.0239 sz. aknarajz
Épület és helyigény 18
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6. Megbízható szervizszolgálat

A segítő szakértelem
Az egészséges üzletmenet feltétele a folyamatos személy-, 
áru- és járműforgalom biztosítása. A nagy forgalom 
ugyanakkor minden egyes alkatrésznek nagyobb 
igénybevételt jelent.

Pro-Active Care szolgáltatáscsomagok

Az ASSA ABLOY Entrance Systems szervizszolgálata 
példátlanul teljes körű és rugalmas. A berendezések 
megfelelő műszaki állapotáról még akkor is gondoskodni kell, 
ha konstrukciójuk tökéletessége és a strapabírásuk eléri az 
ASSA ABLOY bejárati és dokkolórendszerekét.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (opcionális kiegészítés)

Egy ASSA ABLOY szervizmegállapodással bármilyen 
gyártmányú bejárati és dokkolórendszerek megbízható, 
biztonságos és fenntartható üzemeltetése garantálható.

Egy ASSA ABLOY szervizmegállapodás a szakszerű 
karbantartás és javítás garanciája. Tapasztalt helyi 
szerviztechnikusaink bármilyen probléma esetén készséggel 
állnak a rendelkezésére. Szakértelmüknek és a remek 
alkatrészellátásnak köszönhetően ipari kapuit, ajtóit és 
dokkolórendszereit nem fenyegeti hosszabb üzemszünet 
veszélye.

•
•

Valós idejű adatok az összes berendezésről

•
Ütemezési, rendelési és szervizinformációk

Gold Silver Bronze

Az élettartamköltségek kontrollálását segítő kimutatások

Totális védelem

Ha szervizcsomagját kiegészíti a karbantartási és javítási 
előzményeket nyilvántartó ASSA ABLOY e-maintenance™ 
szolgáltatással, akkor online eléri bármikor a következőket:

További előnyök Rendszeres karbantartás

• Cserealkatrészek segélyhívás 

•
esetén

A mindenre kiterjedő Gold Service 
szerződés birtokában pontosan 
tervezhető az éves fenntartási költség.

Kiszállási és munkadíj segélyhívás 

•
esetén
Alkatrészcsere a megelőző 

•

karbantartási program szerint, 
illetve a törvényi és biztonsági 
előírásoknak megfelelően

esetén

Megnyugtató megoldás a 
munkaidőben történő kiszállásokat 
fedező Silver Service szerződés.

•

Kiszállási és munkadíj segélyhívás 

Megelőző karbantartás • Megelőző karbantartás

Minden szolgáltatáscsomag tartalmazza:

A program szerinti kiszállásokat fedező 
Bronze Service szolgáltatás biztosítja az 
ajtók, kapuk vagy dokkolórendszerek 
rendszeres karbantartását és 
ellenőrzését.

Program szerinti megelőző 
karbantartás évente 1–4 
alkalommal

Éjjel-nappal hívható (24/7) 
telefonos szervizügyelet, 
gyors válasz

Biztonsági, megfelelőségi és 
minőségi ellenőrzések

A nyújtott szolgáltatások 
dokumentálása a helyszínen
Megbízható szervizszolgálat 19
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ASSA ABLOY Entrance Systems

assaabloyentrance.com

Az ASSA ABLOY Entrance Systems az áruk és személyek hatékony mozgását 
segítő automatikus bejárati rendszerek piacvezető gyártója. A Besam, a 
Crawford, az Albany és a Megadoor márkanév eddigi sikereire alapozva az 
ASSA ABLOY név alatt kínáljuk megoldásainkat. Termékeinket és 
szolgáltatásainkat a kényelem, a biztonság és a fenntarthatóság jellemzi.
Az ASSA ABLOY Entrance Systems az ASSA ABLOY cégcsoport egyik üzletága.
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