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Sisällysluettelo
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Heloitusvaihtoehtoja
Normstahl-teollisuusovet
voidaan varustaa erilaisilla
johdejärjestelmillä, matalan
kynnyksen käyntiovella ja monilla
muilla vaihtoehdoilla.

Teollisuusnosto-oven
ominaisuuksia
Ainutlaatuisissa paneelien
nivelissä on sormisuojaus.
Naarmuuntumattomat ikkunat ja
paljon muita ominaisuuksia.
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Teollisuusnosto-ovi
Normstahl OSP42A
Eristetty paneeliovi on suunniteltu
käytettäväksi varastorakennusten,
logistiikkakeskusten ja
kaikentyyppisten tuotantolaitosten
kaltaisissa kohteissa.

Vaihtoehdot ja tekniset tiedot
Teollisuusovien väri- ja
materiaalivaihtoehdot, varusteet,
tekniset tiedot ja
asennusmahdollisuudet.
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Koneisto ja ohjausjärjestelmät
Normstahl-teolllisuusovet voidaan
avata ja sulkea sähkömoottorin ja
ohjausjärjestelmän avulla
tai käsikäyttöisesti.

Teollisuusnosto-ovi
Normstahl OSF42A
Kehyksillä varustettu lasitettu ovi
kohteisiin, joissa tarvitaan valoa,
näkyvyyttä tai näyttävyyttä.
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Normstahl kuormaussillat
Yleiskäyttöinen joustava ratkaisu
teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin.
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Käsikäyttöinen ja
pienoiskuormaussilta
Helppo asentaa suoraan rampin
reunaan. Nämä ratkaisut
voidaan asentaa ulkopuolisilla
rampeilla varustettuihin
rakennuksiin jälkeenpäin.

Normstahl kuormaustiivisteet
Suojaa tuulelta ja säältä, kun
kuorma-autoja lastataan
ja puretaan.
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Toimitetaan tarpeisiin soveltuvana
Teollisuusnosto-ovet

Tekniset tiedot näkyvät sivulla 14

Tekniset tiedot näkyvät sivulla 14

Varastoihin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantolaitoksiin

Esittelytilojen ja paloasemien kaltaisiin käyttökohteisiin

Normstahl OSP42A -teollisuusnosto-ovi

Normstahl OSF42A -teollisuusnosto-ovi

Eristää tehokkaasti 42 mm paksujen paneelien ansiosta
9 vakioväriä valmista pintaa varten
Ikkunat lisävarusteina
Käyntioveen matala tai vakiokynnys
Sähkö- tai käsikäyttöinen
Erilaisia johdevaihtoehtoja
Turvallisuusominaisuuksia, kuten jousenkatkeamissuoja,
lisävarusteena vaijerinkatkeamissuoja
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Oikea valinta kohteisiin, joissa tarvitaan päivänvaloa
ja näkyvyyttä.
Eloksoitu vakiona. Saatavana 9 vaihtoehtoista suositeväriä.
Valinnainen yhdessä OSP-lamellien kanssa
Käyntioveen matala tai vakiokynnys
Sähkö- tai käsikäyttöinen
Erilaisia johdevaihtoehtoja
Turvallisuusominaisuuksia, kuten jousenkatkeamissuoja,
lisävarusteena vaijerinkatkeamissuoja

Oven ominaisuudet
Teollisuusnosto-ovet

Ainutlaatuiset paneelien ponttirakenne
Paneelien ponttirakenne tuo sormisuojauksen lisäksi
tullessaan monia etuja, kuten lämpösiltojen estämisen
ja tehokkaan sisäpuolisen tiivistämisen.

Värit
Teollisuusovien Normstahl OSP42A valmiisiin pintoihin on
saatavana 9 vakioväriä. Lisäksi ne voidaan maalata lähes
kaikilla RAL- tai NCS-väreillä.

Kestävä pinta
Paneelin mikrouritus ei ole pelkästään tyylikäs. Se tekee
paneelista vakaamman varsinkin leveissä ovissa.
Varmatoiminen.

Valinnainen käyntiovi
Matalalla kynnyksellä varustettu käyntiovi optimoi
jalankulkuliikenteen ja vähentää kompastumisen
vaaraa. Alaprofiili on tukeva, joten ovilehdessä
ei tarvita alavahviketta.
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[01] Ylätiiviste asennetaan yläpaneeliin tiivistämään sen ja
seinän välinen rako. Joustava kumitiiviste kohdistaa
yläreunaan jatkuvan paineen mahdollisimman suuren
tiiveyden varmistamiseksi.

[04] Leveämmät ovipaneelit ja ikkunoilla varustetut paneelit
on vahvistettu metalliprofiileilla. Nämä vahvikkeet vähentävät
paneelin taipumista tuulikuorman vuoksi, tai kun ovilehti on
vaaka-asennossa, jolloin sen oma paino saa sen taipumaan.

[02] Sivutiiviste peittää seinän ja ovilehden välisen raon. Näin
varmistetaan paras mahdollinen tiivistys ja vähäinen kitka, kun
joustava kumitiiviste myötäilee ovilehden profiilia tarkasti.

[05] Kaikissa Normstahl-teollisuusovissa on vankka
helppokäyttöinen kahva ja Normstahl-logolla varustettu
poljettava kahva.

[03] Alapaneelin alareunaan asennettu alatiiviste toimii
tiivisteenä ja iskunvaimentimena. Joustava O-kumiprofiili
varmistaa mahdollisimman tehokkaan tiivistyksen.

[06] Matalalla kynnyksellä
varustetusta käyntiovesta on mukava
kulkea ilman kompastumisen vaaraa.
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Valkoinen (RAL 9016)

Harmaa-alumiini (RAL 9007)

Vaalea-alumiini (RAL 9006)

Oliivinharmaa (RAL 9002)

Antrasiitinharmaa (RAL 7016)

Sammaleenvihreä (RAL 6005)

Gentiansininen (RAL 5010)

Rapsinkeltainen (RAL 1021)

Karmiininpunainen (RAL 3002)

Väri- ja viimeistelyvaihtoehdot
Teollisuusnosto-ovet

Värit
Normstahl OSP42A
Ulkopuolen valmiin pinnan vakioväri edellä kuvatun
värikatsauksen mukaan. Lisäksi kaikki RAL- ja NCS-värit ovat
saatavana tehtaalla maalattuina.

Normstahl OSF42A
Sisä- ja ulkopuolen vakioväri: eloksoitu alumiini. Edellisen
värikatsauksen värit saatavina tilauksesta. Lisäksi kaikki
RAL- ja NCS-värit ovat saatavana tehtaalla maalattuina.
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Teollisuusnosto-ovi
Normstahl OSP42A

Normstahl OSP42A antrasiitinharmaa (RAL 7016)

Suorituskykyä teollisuuden tarpeisiin
Eristetyillä paneeleilla varustettu Normstahl OSP42A
-teollisuusovi on suunniteltu käytettäväksi varastojen,
logistiikkakeskusten ja kaikentyyppisten tuotantolaitosten
kaltaisissa kohteissa. Tämä ovi soveltuu rakenteensa ansiosta
ihanteellisesti kohteisiin, joissa hyvin eristettyjä ja tilaa säästäviä
ovia teollisuuskiinteistöjen ulkoseinissä.
Varmatoiminen
Ovi toimii äänettömästi ja luotettavasti kuulalaakerien sekä
tukevien saranoiden ansiosta.
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Erittäin turvallinen
Normstahl OSP42A - täyttää alankomaalaisen
NEN 5096 -standardin vaatimukset (valinnaisia). Ne on
SKG-murtovarmuustestattu.

Normstahl OSP42A sammaleenvihreänä (RAL 6005)

Normstahl OSP42A antrasiitinharmaa (RAL 7016)

Eristys ja sormisuojaus
Kestävä korkealaatuinen 42 mm paksu sandwich-paneeli
parantaa eristysarvoja. Paneeleissa ei ole kylmäsiltoja eli kahden
metalliosan välisiä liitoksia. Tiivisteet sijaitsevat syvällä lamellien
välissä. Uudistettu sormisuojaus on erittäin turvallinen.
Paneeli-ikkunavaihtoehdot
Saatavana on useita murronkestävillä kehyksillä varustettuja
ikkunavaihtoehtoja eri materiaaleista. Lisätietoja on sivulla 13.
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Teollisuusnosto-ovi
Normstahl OSF42A

Normstahl OSF42A antrasiitinharmaa (RAL 7016)

Tuo päivänvaloa ja näkyvyyttä
Lasitettu Normstahl OSF42A -teollisuusnosto-ovi sopii
kohteisiin, joissa tarvitaan päivänvaloa, näkyvyyttä tai
näyttävyyttä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat näyttelytilat,
paloasemat tai huoltokorjaamot, joissa tarvitaan paljon
päivänvaloa sisään ja/tai näkyvyys on tavoiteltava ominaisuus.

Kestää säätä
Entrematic-ikkunaruudut eivät ole pelkästään
säänkestäviä. Ne voidaan tilata myös
naarmuuntumattomina.
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Normstahl OSF42A karmiininpunaisena (RAL 3002)

Normstahl OSF42A väri vaalea-alumiinia (RAL 9006)

Kehykset, ikkunat ja eristetyt lamellit
Kaikkiin käyttötarkoituksiin voidaan räätälöidä oikea ratkaisu,
sillä Normstahl OSF42A -teollisuusovi on modulaarinen.
Alumiiniset kehyslamellit on eloksoitu tai maalattu.
Ne voidaan lasittaa tai varustaa täytepaneeleilla. Alaosan
runkorakenteessa voidaan käyttään kehystettyä tai
eristettyä paneelia.
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Teollisuusnosto-ovi
Koneisto ja ohjausjärjestelmät
Normstahl IDO-ovikoneisto
Normstahl IDO-ovikoneisto koostuu mekaanisesta
Normstahl IDO-yksiköstä ja Normstahl C600-sarjan oven
ohjausjärjestelmästä. Järjestelmä on saatavana kahtena
versiona: enintään 400 kg ja yli 400 kg painavia ovia varten.
Normstahl C600-oven ohjausjärjestelmät
Normstahl C600-oven ohjausjärjestelmäksi on saatavana
erilaisia ohjausyksiköitä ylös-, seis- ja alas-perustoiminnoilla
varustetuista kehittyneisiin automaattisiin laitteisiin.
Ohjausyksikkö on modulaarinen, joten turvallisuus- ja
automaatiotoimintoja voidaan päivittää. Saatavana on
lisävarusteita, kuten magneettisilmukka, valokennot, tutka,
kauko-ohjaus ja puolioviaukko-toiminto.
Mekaanisten yksiköiden
Mekaaninen yksikkö on järjestelmän keskeinen osa.
Sähkömoottori pyörittää jousiakselin välityksellä vaijerikeloja
ja vääntöjousia. Se voidaan asentaa oveen jälkeenpäin.
Mekaaninen yksikkö asennetaan suoraan jousiakseliin. Erityistä
seinävahviketta ei tarvita.

ID01
ID01HD

ID02

ID03

Mekaaninen yksikkö

Hätätoiminto

Normstahl ID01

Pikavapautus

Syöttöjännite

400 V AC, 3 vaihetta, 50 Hz

Normstahl ID01HD

Pikavapautus, yli 400 kg

Virtalähde

0,50 kW

Normstahl ID02

Ketju

Suojausluokka

IP54

Normstahl ID03

Ketju/kunnossapitovapautus

Käyttölämpötila

-20 °C - +60 °C

Käyttökerroin

ED = 15 %, S3 10 minuuttia jaksottainen

Käyttötavat
Normstahl-teollisuusovet voidaan avata ja sulkea
käsikäyttöisesti. Lisäksi ne ovat valmiita sähkökäyttöön.
Sähkökäyttöisiä ovia voidaan ohjata käsin, tai ne voivat
toimia täysin automaattisesti. Ohjausjärjestelmä on valittava
liikenteen vilkkauden, ilmaston asettamien vaatimusten ja
oven painon mukaan.
Manuaalinen käyttö
Normstahl-teolllisuusovia voidaan käyttää käsin alasvetonarun
avulla. Alasvetonaru kiinnitetään suoraan ovilehteen.
Raskaammissa ovissa ketjutalja helpottaa oven käyttämistä.
Siinä on hammastettu ketjuvälitys (suhde 1:4), joka on kytketty
suoraan 1 tuuman jousiakseliin. Suositellaan enintään 400 kg
painaville oville.
Sähkökäyttö
Normstahl-teollisuusovet voidaan varustaa
sähkökäyttöjärjestelmällä myös jälkeenpäin. Sähkökäyttö tuo
tullessaan kulunvalvonta- ja automaatiotoimintoja erilaisiin
tarpeisiin liikenteen tyypin ja tiheyden ja oven painon mukaan tai
lämpötilan säätämiseksi.
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Tekniset tiedot

Tarvikkeet
Teollisuusnosto-ovet

Sylinterilukko
Avaimella avattava sylinterilukko parantaa turvallisuutta.
Lukko asennetaan sisäpuolelle. Se voidaan avata avaimella
ja painamalla kahvaa. Sylinterilukkoon pääsee käsiksi vain
sisäpuolelta tai sekä sisä- että ulkopuolelta.

DARP-ikkunat
(604 x 292 mm)

DAOP-ikkunat
(604 x 292 mm)

Ikkunat
Lamellit voidaan varustaa ikkunoilla*. Ikkunoiden määrä
lamellia kohden vaihtelee oviaukon leveyden mukaan.
*Alalamellia ei voi varustaa ikkunoilla.

Kehyslamelli
Normstahl OSP42A -teollisuusnosto-ovi voidaan varustaa
Normstahl OSF42A -kehyslamellilla. Tämän lamellin korkeus
on 545 mm (OSP42A). Normstahl OSF42-mallin lamellikorkeus
vaihtelee (425 - 700 mm).

DAS
DAD
TAD
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Tekniset tiedot
Teollisuusnosto-ovet

Asennusmitat ja johdejärjestelmät
Johdetyyppi

Oven tyyppi

Oviaukon
leveys

Oviaukon
korkeus

Ylimääräinen
korkeus

Tilaa sivulla
Käsikäyttö

Manuaalinen
ketjunostin
Malli K
400 kg asti

OSP42A
SL

OSF42A

≤ 8000

≤ 7250

≤ 4500

485

> 4500

510

≤ 4500

485

> 4500

510

≤ 4250

400

Syvyys

Sähkökäyttö
Suorakäyttö
ID01

ID02

ID01HD

ID03

+ 130 mm

+ 180 mm

Oviaukon
150 mm

+ 90 mm

+ 600 mm

OSP42A

Oviaukon
≤ 5500

SLL

150 mm

+ 130 mm

+ 180 mm

OSF42A

korkeus
+ 950 mm

≤ 8000

≤ 6000

265/300*

Oviaukon
150 mm

LL

+ 90 mm

OSF42A

OSP42A

korkeus

≤ 7250

≤ 6050

+ 90 mm

+ 130 mm

+ 180 mm

korkeus
+ 1100 mm

265/300*

* Oven paino > 250 kg ja/tai käyntiovi
OSP42A
HL

≤ 8000

≤ 6000

320/370*

Oviaukon
150 mm

OSF42A

≤ 7250

≤ 6000

+ 90 mm

+ 130 mm

+ 180 mm

korkeu
+ 800 mm

320/370*

* Jos oviaukon korkeus > 3400 mm
HL VL-asennettuna palkkiin (HL vähintään 1500 mm) (oviaukon leveys < 6000)
OSP42A

≤ 8000

≤ 6000

220/270

Oviaukon
150 mm

HHL

OSF42A

≤ 7250

≤ 6000

220/270

OSP42A

≤ 8000

≤ 5500

Oviaukon

OSF42A

≤ 7250

≤ 6050

korkeus
VL

+ 400
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+ 90 mm

+ 130 mm

+ 180 mm

korkeu
+ 1100 mm

180 mm

+ 90 mm

+ 130 mm

+ 180 mm

VL = 525 mm

Tekniset tiedot - OSP42A

Tekniset tiedot - OSF42A

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Enimmäiskoko: (L x K)*

8000 x 6000 mm

Enimmäiskoko: (L x K)*

7250 x 6000 mm

Lamellin paksuus

42 mm

Kehyksen paksuus

44 mm

Lamellin materiaali

Mikroprofiloitu teräs

Kehyksen materiaali

Alumiiniset putkikehykset

Täyte

FC-vapaa polyuretaani

Täyte

Ikkunat tai eristetyt sandwich-lamellit

Paino

Teräs: 13 kg/m

Ikkunat

Valinnainen: DARP, DAOP, OSF42A

Sähkökäyttö

Valinnainen: Automaattitoiminnot,

tai -täytteet

2

kulunvalvonta, turvatoiminnot
Suorituskyky (tulossa)
Avautumis- ja sulkeutumisnopeus

IDO: 0,22 m/s

Tuulikuorman kesto, EN12424

Luokka 3 (leveys ≤ 4250)
Luokka 2 (leveys > 4250)

Lämmönläpäisykerroin, EN12428

1,0 W/(m2.k), teräsovi
(Oven ala 5000 x 5000 mm)
1,25 W/(m .k) ikkunoilla/käyntiovella
2

(5000 x 5000 mm)
Kesto Veden läpäisevyys, EN12425

Luokka 3

Ilman läpäisevyys, EN12426

Luokka 2

Akustinen eristys, EN ISO 717-1

R= 23 dB

Ikkunat

Valinnainen: DAS, DSS, DAD, DSD,
TAD, TSD, SA3, SS3, SH4

Sähkökäyttö

Valinnainen: Automaattitoiminnot,
kulunvalvonta, turvatoiminnot

Suorituskyky
Avautumis- ja

IDO: 0,22 m/s

sulkeutumisnopeus
Tuulikuorman kesto, EN12424**

Luokka 3 (oviaukon leveys ≤ 4250 mm)
Luokka 2 (oviaukon leveys > 4250 mm)

Lämmönläpäisykerroin,

2,3 W/(m².k) TAD/TSD

EN12428

(5000 mm x 5000 mm)
3,35 W/(m².K) DAD/DSD
(5000 mm x 5000 mm)
5,2 W/(m².K) SA3/SS3
(5000 mm x 5000 mm))

Kesto Veden läpäisevyys,

Kaikki mitat millimetreinä

EN12425

Luokka 3 (4000 x 4000 mm)

Ilman läpäisevyys, EN12426

Luokka 2 (4000 x 4000 mm + käyntiovi)

Kaikki mitat millimetreinä
* Tilauksesta enintään 9000 x 6000 mm

Mukautetuissa Normstahl OSP42A- ja OSF42A -teollisuusnosto-ovissa on seuraavat vakiovarusteet:
Tuotekuvaus - OSP42A

Tuotekuvaus - OSF42A

Ovilehti

Eristetty teräspaneeli

Ovilehti

Täytetyt tai ikkunoilla varustetut alumiinikehykset

Toiminta

Alasvetonaru ja paino/nostokahva

Toiminta

Alasvetonaru ja paino/nostokahva

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Normstahl tarjoaa runsaan valikoiman lisävarusteita ja tarvikkeita,

Normstahl tarjoaa runsaan valikoiman lisävarusteita ja tarvikkeita,

joilla Normstahl OSP42A -teollisuusnosto-ovi voidaan mukauttaa

joilla Normstahl OSF42A -teollisuusnosto-ovi voidaan mukauttaa

asiakkaan tarpeisiin.

asiakkaan tarpeisiin.

Yläpaneeli

Enintään 820 mm

Yläpaneeli

Enintään 820 mm

Paneeli-ikkunat

DARP: Kaksoislasitettu akryyli

Ikkunat

DSS: Kaksoislasitettu akryyli, yksi tiiviste

Suorakulmainen ruutu

DAS: Kuten DSS, mutta naarmuuntumaton

DAOP: Kaksoislasitettu akryyli,

DSD: Kaksoislasitettu akryyli, kaksoistiiviste

soikea ruutu

DAD: Kuten DSD, mutta naarmuuntumaton

Kehyslamelli

OSF42-ovilamelli

TSD: Kolmoislasitettu akryyli, kaksoistiiviste

Kiinteät lamellit

Ylä- ja sivulamellit

Toiminta

Käyttöohje

TAD: Kuten TSD, mutta naarmuuntumaton
SA3: Yksinkertainen naarmuuntumaton akryyli,
2,5 mm

Ketjutalja

SS3: Yksinkertainen akryyli, 2,5 mm

IDO-ovikoneisto
Turvallisuus

Vaijerinkatkeamissuoja

Ilmanvaihto

Tuulettimet

SH4: Yksinkertainen karkaistu levy, 4 mm
Täytteet

FA: Alumiinilevyt, hiotut
Kohokuvioitu stukko ulko- ja sisäpuolella

Kiinteät lamellit

Ylä- ja sivulamellit

Toiminta

Käyttöohje
Ketjutalja
IDO-ovikoneisto
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Kuormaussilta
Normstahl LS60A

Helppokäyttöinen kuormausratkaisu
Tavallisiin käyttökohteisiin teollisuudessa valitaan usein
kääntyväkärkinen kuormaussilta, koska sitä on helppo
käyttää ja se toimii luotettavasti. Kääntyvä kärki tasoittaa
auton lavan ja rakennuksen välisen eron.
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Turvallinen ja tehokas
Kääntyväkärkinen Normstahl LS60A -kuormaussilta
tekee kuormaamisesta turvallista ja tehokasta. Se
saa kuormauslaiturin ongelmat väistymään ja tekee
kuormaamisesta tehokasta. Kun henkilöstölle ja kuormalle
luodaan erinomaiset olosuhteet, loukkaantumiset ja vauriot
vähenevät. Aikaa säästyy ja kannattavuus paranee, kun
etäisyys varastoon on lyhyt.
Vain vähän kunnossapitoa, ei tarvitse puhdistaa
Kääntyväkärkisen Normstahl LS60A -kuormaussillan saranat
ovat avoimet. Näin vähennetään kunnossapidon tarvetta eikä
puhdistamista tarvita, joten kuormaussilta toimii ilman ongelmia.

Työntyväkärkinen kuormaussilta
Normstahl LT60A

Soveltuu kaikkiin kuormaamistilanteisiin
Työntyväkarkinen kuormaussilta on yleisesti käytetty
monipuolinen ratkaisu teollisuudessa ja logistiikassa.
Sitä on mukava käyttää, joten se varmistaa ihanteellisen
yhteyden kuorma-autosta rakennukseen.

Helppo asentaa paikalleen
Työntyvän kärjen ansiosta kuorma-auto voi lähestyä tasaisesti
ja tarkasti. Lisäksi kuormaustilan pohja voidaan käyttää
hyväksi kokonaan. Jos kuorma-auto ei ole kuormauslaiturissa
täysin oikein, tämä voidaan kompensoida työntyvän kärken
suuremman kosketusalueen avulla. Työntyväkärkinen
mukautettava Normstahl LT60A -kuormaussilta soveltuu
kaikkiin kuormaustilanteisiin.
Kestävä kärki
Työntyväkärkisen Normstahl LT60A -kuormaussillan työntyvät
osat ovat muovia. Kärkeä ohjataan tarkasti ja luotettavasti.
Tämä vain vähän kunnossapitoa vaativa ratkaisu varmistaa
ongelmattoman toiminnan.
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Pienoiskuormaussilta
Normstahl LM60A

Taloudellinen kuormausratkaisu vakiokokoisille
kuorma-autoille
Pienoiskuormaussilta on kehitetty vakiokokoisia kuormaautoja varten, joissa lavat ovat samalla korkeudella.
Tämä edullinen vaihtoehto täyttää useimmat kuormaamisen
asettamat vaatimukset.

Helppo käyttää käsin
Ketjutaljalla varustettu kaasujousi helpottaa käsittelemistä
ja estää henkilöstöä altistumasta raskaalle kuormitukselle.
Normstahl LM60A -pienoiskuormaussiltaa käyttämään
tarvitaan vain yksi henkilö. Kuormaussillan nostaminen ja
kärjen asettaminen lavalle sujuu erittäin helposti.

Käsikäyttöiset kuormaussillat
Normstahl LD60A & LDM60A

Helppokäyttöinen käytännöllinen kuormausratkaisu
Kun rakennetaan uusi varasto, sen sisällä sijaitsevan
perinteisen lastauslaiturin lisäksi ulos tulee usein ramppi.
Käsikäyttöinen kuormaussilta on oikea valinta tällaiseen
käyttökohteeseen. Se on helppo asentaa suoraan rampin
reunaan, joten sitä voidaan käyttää myös nykyisissä rampeilla
varustetuissa rakennuksissa.
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Kiinteä tai siirrettävä
Normstahl LD60A-tyyppinen käsikäyttöinen kuormaussilta
on kiinteä, ja Normstahl LDM60A-tyyppinen on siirrettävä.
Molemmat tekevät mahdolliseksi kuormaamisen kuormaauton takaa ja sivulta.

Kuormaustiiviste
Normstahl SM1A

Kuormaamista ja purkamista säältä suojassa
Mekaanisella verholla varustettu kuormaustiiviste suojaa
tuulelta ja säältä, kun kuorma-autoja lastataan ja puretaan.
Tällöin työskentelyolosuhteet paranevat ja tuotteet suojataan
paremmin. Se on kustannustehokas vakioratkaisu teollisuuden
ja logistiikan tarpeisiin.

Kiinnittyy tiukasti useimpiin kuorma-autoihin
Normstahl SM1A -kuormaustiiviste soveltuu useimmille
kuorma-autoille. Sen edessä ja takana on galvanoidusta
teräksestä valmistetut profiilit, jotka on yhdistetty kestäviin
varsiin. Erittäin kestävät joustavat PVC-etuverhot varmistavat,
että koko kuormaustiivste kestää raskaita kuormia
päivittäisessä käytössä.

Ilmatäytteinen kuormaustiiviste
Normstahl SI1A

Energiatietoisten suunnittelijoiden ja
kiinteistönomistajien valinta
Kun halutaan säästää energiaa, ilmatäytteinen
kuormaustiiviste on oikea valinta. Se eristää tehokkaasti, joten
se kannattaa valita tiloihin, joiden lämpötilaa säädellään.

Kompensoi kuorma-auton pystysuuntaiset liikkeet
Ilmatäytteinen kuormaustiiviste Normstahl SI1A
myötäilee kuorma-auton pystysuuntaisia liikkeitä kuormaa
lastattaessa ja purettaessa. Sivu- ja yläpussit on kiinnitetty
ISO-paneelien seinä-katto-seinä-rakenteeseen, joten ne
tiivistävät tehokkaasti, vaikka kuorma-autojen rungon muoto
vaihtelee. Samalla tavaraa ja henkilöstöä suojellaan
paremmin kuormaamisalueilla.
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Entrematic on uusi automatisoituihin
sisäänkäyntijärjestelmiin keskittyvä innovaatiivinen
yritys, jossa tunnistat tuttuja kasvoja.
Normstahl, Dynaco, EM ja Ditec ovat erikoistuneet
parhaaseen laatuun, nopeisiin toimituksiin ja
poikkeuksellisen hyvään palveluun missä ja koska
tahansa sitä tarvitaankin.
Normstahl tunnetaan innovatiivisista ja laadukkaista
sisäänkäyntiratkaisuista, joita käytetään asuinja teollisuusrakennuksissta.
Olemme vuodesta 1946 alkaen tarjonneet laajaa
laadukkaiden, turvallisten sekä helposti koottavien
ja käytettävien tuotteiden valikoimaa.
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