A logikus választás, ha a cél...

...az áruk és a vállalkozás biztonsága
Mi a biztonságról több szinten is gondoskodunk,
a zárt és zsilipfunkciós dokkolórendszerektől
a megfigyelő- és térfigyelőrendszerekig. Olyan
megoldásokat is tudunk ajánlani, amik segítenek a
kényes áruk higiénikus kezelésében, illetve a hűtőlánc
energiahatékony fenntartásában. Berendezéseink
robusztus kialakítása is a teljes nyugalmat szolgálja.
...egy kényelmes és biztonságos munkahely
kialakítása
Az alkalmazottak egészséges munkakörnyezetének
alapfeltétele a biztonság. Megoldásainkkal a vonatkozó
előírások betartása mellett tehetők kényelmessé
a munkahelyek. A veszélyeket csökkentő, emberi
hibákat megelőző, intelligens megoldásaink segítenek
a dolgozók biztonságának és termelékenységének
fenntartásában.

...a fenntarthatóság tökéletesítése
Az eltérő hőmérsékletű légterek közötti hőcsere
megelőzése az energiafelhasználás és a CO2-kibocsátás
csökkentésén túl a környezetet is kíméli, és segít a
költségek leszorításában. Az energiahatékonyság
fokozásához nemcsak jól hőszigetelő és tömítő
termékeinkkel, hanem szakértelmünkkel, illetve
korszerűsítési és karbantartási szolgáltatásainkkal is
hozzájárulunk.

www.assaabloyentrance.com

...a létesítmények hatékony üzemeltetése
Az ASSA ABLOY Entrance Systems az értékesítési lánc
minden pontján kellő támogatást tud adni. Mindegy,
hogy új létesítmény építéséről és automatizálásáról
vagy egy meglévő üzemeltetésének optimalizálásáról
van szó, nálunk megtalálja a működtetéshez szükséges
megoldásokat és tudást.

HU - verziószám: 1.0 / EA-MDF / 2013. május

...a hatékony és hibátlan elosztás
A megbízható bejáratok megkönnyítik az életet
az alkalmazottak számára, akik gyorsabban és
könnyebben juttathatják el a kellő árut a megfelelő
járműre. Ha olyan bejárati rendszert keres, ami nem
hátráltatja a műveleteket, és mindig rendelkezésre áll,
az Ön partnere az ASSA ABLOY Entrance Systems.

Az ASSA ABLOY Entrance Systems az áruk és személyek hatékony mozgását
segítő automatikus bejárati rendszerek piacvezető gyártója. Nemzetközi
jelenléttel kínálunk termékeket és szolgáltatásokat a kényelmes, biztonságos és
fenntartható megoldásokra irányuló végfelhasználói igények kielégítése céljából.
Az ASSA ABLOY Entrance Systems az ASSA ABLOY cégcsoport egyik üzletága.

Disztribúció és logisztika
minden oldalról
ASSA ABLOY Entrance Systems
www.assaabloyentrance.com/Distribution-and-Logistics

ASSA ABLOY Entrance Systems

Ipari kapuk

Minden bejárat, minden szempont
Az ASSA ABLOY Entrance Systemsnél a vállalkozásoknak minden téren bőséges a
választék. Fronton és udvarban, kívül vagy belül – mi vagyunk a magától értetődő
válasz a disztribúciós és logisztikai problémákra.
Nyílás, de azért annál több
A hatékonyságra kihegyezett vállalkozások bejárati
rendszerei nem csak egyszerű ki- és bejárók.
Rajtuk is múlik, hogy a megfelelő helyen és időben
megtörténjenek a tervezett műveletek.
Az ASSA ABLOY Entrance Systems egy mindent
egy kézből, teljes körű szolgáltatásokkal együtt kínáló
partner, aki komplett megoldáscsomagokban szállít
automatikus bejárati rendszereket. Termékeink és
tapasztalatunk alkalmazása annyi előnnyel jár, ami
hosszú és rövid távon is érezhető különbséget jelent a
használat során.

Crawford rakodóhidak
A Crawford rakodóhidak
rugalmas megoldást nyújtanak
a járműveket kiszolgáló nyitott
rámpák esetén.

Crawford Combidock
A kamionok és a
kisteherautók közötti váltáshoz
elég egy kapcsolót elfordítani, így
a Combidock szükségtelenné teszi
a különféle magasságú rámpák
alkalmazását, csökkentve ezzel az
építési költségeket.

Crawford Swingdock
A rámpa és a rakfelület közi
távolságot áthidaló Swingdock
könnyű kezelhetőségének
köszönhetően egy széles körben
használt, jól bevált megoldás.

12 Crawford Minidock
A gazdaságos Minidock
egy kézi működtetésű
rámpakiegyenlítő, amely
egységes rakfelület-magasságú
tehergépjárművekből álló flották
esetében ideális.

Crawford Isodock
Az Isodock egy kitolható
orrlemezes, energiatakarékos
rámpakiegyenlítő, amely
hermetikusan szigetelt az alja,
hogy megakadályozza a hideg vagy
meleg levegő beáramlását.

14 Crawford Teledock
Az univerzális Teledock
különleges, kitolható
alumínium orrlemeze pontosan
pozicionálható a jármű
rakfelületén, így hozzáférhetővé
teszi a jármű teljes rakterét.
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Személyforgalmi ajtók

Crawford Stepdock
A biztonságos és
energiahatékony Stepdock
lehetővé teszi a dokkolást és
a kaputömítés záródását a
járműajtók kinyitása előtt.
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Besam tolóajtó-automatika
1
A Besam TightSeal tömítésű
elegáns és csendes tolóajtóautomatika az intelligens
forgalomoptimalizálást kimagasló
energiatakarékossággal ötvözi.
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Vezérlőpanel
Crawford vezérlőpanel
A magától értetődően és
könnyen kezelhető, innovatív
vezérlőrendszerrel közvetlenül
vezérelhető a rámpakiegyenlítő, a
kapu és a kaputömítés.
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Kaputömítések
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Gyorskapuk
Albany belső gyorskapu
Ez a modern kivitelű,
alumínium oldalfalú gyorskapu
testre szabható funkciókkal –
például automatikus kapunyitással
– rendelkezik.

Albany merev és hőszigetelt
gyorskapu
Ez a nagy teljesítményű, merev
rolókapu kiváló olyan külső és
belső alkalmazásokhoz, ahol a
lehető legjobb szigetelésre és
energiahatékonyságra van szükség.

Albany merev gyorskapu
Ez a nagy teljesítményű,
merev rolókapu kiváló olyan külső
és belső alkalmazásokhoz, ahol
beléptetőrendszerre és fokozott
biztonságra van szükség.

Albany belső/külső
gyorskapu
Ez egy nagyobb ajtónyílásokra
tervezett gazdaságos konstrukció,
amely kézi működtetésű, és
kilökhető elemei csökkentik az
ütközési károkat.
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Crawford SIB felfújható
kaputömítés
Ez a kaputömítés ideális zord körülményekhez. Itt nem a jármű oldalai
gyakorolnak nyomást a kaputömítésre, hanem maga a felfújt kaputömítés valósítja meg a teljes lezárást azzal,
hogy minden oldalról rányomódik a
beállt járműre.

Crawford SIR felfújható
kaputömítés
A kaputömítés hengeres kialakítású
felső tömítése alacsony vagy magas
járművek esetében automatikusan
aktiválódik, és követi a beállt jármű
függőleges irányú elmozdulását.

18 Crawford SMP ponyvás
kaputömítés
A sokféle magassággal és szélességgel kapható kaputömítésnek van
egy önbeálló felső része, ami alkalmazkodik a jármű magasságához és
függőleges elmozdulásához.

19 Crawford SME ponyvás
kaputömítés
Ennek a mutatós és korrózióálló
ponyvás kaputömítésnek
alumínium kerete van, és a gyári
rögzítőfuratok megelőzik a szövet
kiszakadását.
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Rámpakiegyenlítők

Profi technikusaink márkától függetlenül, a
legkülönfélébb bejárati rendszerek szerelését és
javítását elvégzik. Pro-Active Care karbantartási
programjainkkal a problémák bekövetkezését
segítünk megelőzni. Ezen túlmenően a berendezések
korszerűsítésére, a funkciók bővítésére is kidolgoztunk
csomagokat, hiszen a szabványok és az üzleti
követelmények folyton változnak.
Akár a mai naptól is ránk bízhatja vállalkozását,
amely – ha rajtunk múlik – egy percre se áll le.

Ma is, holnap is
Az ASSA ABLOY Entrance Systems a létesítmények
tervezésétől fogva üzemeltetésük utolsó napjáig
rendelkezésre áll. Mi nem csak csúcsminőségű
berendezések gyártásához értünk – sőt, nem is csak a
saját termékeinkhez.
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Crawford rámpakapu
Ennek a nagy belmagasságú,
száraz raktárakhoz tervezett,
függőlegesen felnyíló szekcionált
kapunak a konstrukciója egyszerű,
mégis különleges.

Crawford felnyíló
szekcionált kapu
Ez a robusztus és jól hőszigetelt,
nyitott helyzetben a mennyezet alá
vezetett felnyíló szekcionált kapu
helytakarékos megoldást kínál
korlátozott belmagasságú hűtött
helyiségekhez.
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Rakodóházak
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Kiegészítők
Crawford rakodóház
A kiegyenlítőt, a
kaputömítést és a kaput is
magában foglaló megoldás
csökkenti az épület szükséges
alapterületét, és rendelhető nagy,
illetve mérsékelt igénybevételre
méretezett változatban (a földrajzi
területtől függően).
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Crawford Dock-IN fehér és
piros jelző- és
forgalomirányító lámpák
Megfizethető biztonságot
nyújtanak a rakodóálláson ezek az
energiatakarékos LED fények, amik
sokkal jobban láthatók, mint az
aszfaltra festett fehér csíkok.
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