
Afhankelijk van uw situatie en gebruik, zijn er verschillende type docklevellers leverbaar.

Laat u voor de beste leveller adviseren door onze specialisten. 

Tenslotte creëren we met elkaar de beste oplossingen!
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Voor elke situatie hebben wij een oplossing!

Docklevellers

Docklevellers zijn er in vele soorten en maten en derhalve niet meer weg te denken bij het veilig laden en
lossen van goederen. Levellers zorgen immers voor een solide verbinding tussen uw magazijn/laadperron 
en de vrachtwagen. Hoogteverschillen worden eenvoudig overbrugd, zodat vorkheftrucks en andere interne
transportmiddelen de goederen kunnen in- en uitladen.

Toch worden docklevellers in de praktijk vaak verkeerd gebruikt of veel te zwaar belast, met onherstelbare
schade tot gevolg. Een uitgewalst platform, een doorgezakte voorklep, en/of gescheurde lassen van de
constructie zijn zaken die we bij Flexx dagelijks tegenkomen bij het uitvoeren van het jaarlijks verplichte
onderhoud.

De keuze van de juiste dockleveller begint al in de ontwerpfase van een gebouw, maar wat als de functie van
het gebouw verandert of de te laden/lossen goederen veranderen van aard? In beide gevallen bent u bij Flexx
Service aan het juiste adres. Onze technisch commercieel adviseurs komen uit de praktijk en weten exact wat
er nodig is om ook uw logistieke processen optimaal en veilig te laten verlopen.



Handkleppen

Ideaal bij klein hoogteverschil
Veiligheid voorop
Lage investering
Hoge capaciteit
Eenvoudige bediening

De Craft mini-levellers zijn ideaal voor situaties, waar het hoogteverschil tussen
magazijnvloer en de laadvloer van het voertuig minimaal is, zoals bijvoorbeeld
in de pakketindustrie. 

Voordelen 
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Uitschuifklep

Swinglip

Laadhuizen

Met een Craft laadhuis is het mogelijk om het laden en lossen buiten het pand
te laten plaatsvinden, waardoor binnen het pand vloerruimte vrij komt. Er zijn
geen ingrijpende aanpassingen nodig. 

Dankzij de thermische scheiding tussen het pand en de laad- en losunit, kan het
laadhuis worden gebruikt voor temperatuurgecontroleerde toepassingen, die
energiebesparing opleveren, alsmede een betere werkomgeving. 

Afhankelijk van uw situatie en gebruik, zijn er verschillende type docklevellers leverbaar.

Laat u voor de beste leveller adviseren door onze specialisten. Tenslotte creëren we met elkaar de beste oplossingen!

 

Naast producten voor nieuwbouw of vervanging van uw huidige/versleten leveller, biedt Flexx u tal van
andere oplossingen. Denk hierbij aan systemen die het recht aanrijden voor een leveller vereenvoudigen,
vastzetinrichtingen van trailers, signaleringen voor het vrijgeven van de laad- losplaats, volgorde schakelingen
tussen de dockdeur en de leveller, bescherming van uw laadperron, het voorkomen van tocht en het
verbeteren van de klimaatbeheersing in uw bedrijfsruimte.

Robuust ontwerp
Optimale veiligheid
Gebruiksvriendelijke bediening
Verbetert de efficiëntie en veiligheid van het proces
Onderhoudsvriendelijk

Een Craft dockleveller met uitklapbare lip heeft een modulair concept en is
makkelijk te bedienen. Deze oplossing voor het laadperron is geschikt voor
situaties, waar standaard voertuigen opereren. 

Voordelen

Oplossing klimaatbeheersing in de voedingsindustrie
Zeer geschikt voor eindladingen
Optimale veiligheid
Eenvoudige intuitiëve bediening
Veelzijdig, in verschillende liplengtes en capaciteiten

De uitschuifbare dockleveller heeft een intelligente besturing en is uiterst
precies te plaatsen. Deze oplossing voor het laadperron is geschikt voor
situaties, waar standaard voertuigen te werk gaan, in koelhuizen en wanneer
een groter bereik vereist is.
 
Voordelen


