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COOLDOCK

Nani COOLDOCK muhtemelen güncel piyasadaki 
enerji verimi en yüksek kamyon yükleme 
sistemidir. Yükleme odası, bina açıklığının önüne 
yerleştirilmiş bir "kutu" olarak tasarlanmış olup, 
yüksek derecede yalıtılmıştır. Kamyonlar arka 
kapılar kapalıyken yanaşırlar ve bu kapılar 
yalnızca araç mühürlendikten SONRA 
açılabilirler. Ardından mühürlenmiş kamyonlar 
her taraftan kapatılır ve enerji kaybı mümkün 
olan en iyi şekilde sınırlandırılır.

» Açıklama » Teknik Bilgiler

Sıcaklık aralığı: +40°C ila -30°C
Dış boyutlar: U 4635mm, G 4160mm, Y 6400mm
Kamyon yükleme alanı yükseklikleri:
600mm'den - 1700mm'ye
Özellikler: Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplamalı 
Çelik Konstrüksiyon

AVANTAJLAR

Yükleme odasının binanın önüne yerleştirilmesi 
iç mekan kullanımında tasarruf sağlar. Nihai 
teknik tasarım, mevcut binaya veya yeni bir 
binada müşterinin olası ihtiyaçlarına göre 
uyarlanacaktır.

Sayfa 3

Yükleme odası
Nani COOLDOCK

COOLDOCK ve Thermo Yükleme Odaları Karşılaştırması
• Hava sirkülasyonu % 40-50 oranında azaltılır
• Öngörülen son enerji tasarrufu yaklaşık

% 15 -% 25 oranındadır
• Rampa üzerinde buz oluşumu önlenir
• Kamyon manevra yapmadan yükleme

kesintiye uğratılabilir
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Dereceli çelik plato

Nani COOLDOCK, aşağıda listelenen ve açıkla-
nan çeşitli bileşenleri içerir:

COOLDOCK temel yapısı dereceli platolu çelik 
bir çerçevedir. Bu sayede, yükleme rampası açılı 
bir şekilde asılmakta, böylece kamyon kapıları 
bunun üzerine açılabilmektedir. Bu çelik çerçeve, 
ISO panelleri ile kaplıdır.

» Teknik Bilgiler
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REFERANSLAR

COOLDOCK - KURULUMU
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Sayfa 5

Trabzan ile Plato Kapı Stoperi

Merdiven

Kapı stoperli
çelik levha

1. Çelik konstrüksiyon: Sıcak daldırma galvanizli, 
8/10mm kapak levhası nominal genişlik 
4000mm
2. Adım boyutu: G 855 mm, U 830 mm, Y 300 mm
3. Kontrol kutusu: Master kontrol
4. Kapı kilidi: elle menteşeli

» 1. Parça



Teleskobik Yükleme Rampası

Çelik platoda, teleskobik bir yükleme rampası 
belirli bir açıda askıya alınır. Sonuç olarak, rampa 
seviyesinin ön kısmı, bahçe seviyesinden yaklaşık 
900 mm yükseklikte ve arka kısım da bina se-
viyesinden yaklaşık 1200 mm yükseklikte bu-
lunur. Bu şekilde, rampa üzerine yerleştirme 
işleminden sonra, kamyon kapılarının içeriye 
doğru açılmasını sağlayabilirsiniz. Teleskobik 
rampanın dili en az 1000 mm uzunluğunda ol-
malıdır. Soğutmalı kamyonların yükleme alan-
larına, yalıtımlı kapı ve zemine en iyi şekilde 
ulaşabilmeleri için, 1200mm ve 1300mm uzun-
luğunda diller da düzenli olarak kullanılır.

Sayfa 6

Teleskobik Rampa Dili

Menteşeler

Yükleme Rampası

Genişletilmiş yükleme rampası
farklı modeller

» 1. Parça

» Teknik Bilgiler

1. Boyutlar: BR 2250mm, BL 2900mm
2. Dil uzunluğu: 1000mm - 1300mm Dil3.
3. Kapasite: 60kN ila 300kN +
4. Malzeme: Sıcak daldırma galvanizli çelik, 8 / 
10mm kapak levhası, 15 / 17mm dil 
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Soğuk hava deposu - yüksek hızlı kapı

Soğuk hava deposunda kullanılan yüksek hızlı 
kapı, binanın iç kısmına bağlantı oluşturur.
Nani COOLDOCK kullanarak, doğrudan yükleme 
rampasından derin dondurucu alana -30° C'ye 
kadar yükleme yapmak mümkündür. Ön bölgeler 
etkilerini yitirirler.

Yüksek hızlı soğuk hava deposu kapısı böylece 
kilit ile bina arasındaki hava değişimini azaltabi-
lir.

Farklı modellerin kurulumu hem sıcak hem 
soğuk tarafta mümkündür.

Sayfa 7

Soğuk hava deposu 
yüksek hızlı kapı

Geleneksel yüksek hızlı kapı
Farklı asma teknikleriYükleme Rampası

Soğuk hava deposu yüksek hızlı kapı
Ana kontrole bağlanma

» 2. Parça

COOLDOCK - KURULUMU
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ISO-Zemin Paneli

Dereceli çelik platoya aşağıda kalcak şekilde bir 
yalıtımlı döşeme paneli yerleştirilir. Thermo sek-
siyonel kapı bu zemin paneline kapanır, yükleme 
odası da kapatıldığında sıkı kalır. Bu şekilde yü-
kleme rampası çevresinde oluşabilecek boşluklar 
önlenir. Aynı zamanda, aşağıda kullanımı gerekli 
olan alan, kuyruk kapısı asansörleri ile sağlanır.
 

Sayfa 8

» Teknik Bilgiler

Malzeme: ISO-panel 40mm - 120mm +
Altında: sürüş için yaklaşık 400mm boş alan

Thterermo seksiyonel kapı zemin paneli üzerine kapanır.

Kuyruk kapısı asansör

Yükleme kapağı zemin panelinin altına taşınır
Tüm altyapı izole edilir

» 3. Parça

COOLDOCK - KURULUMU
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Çelik gövde

"Alanında uzman" bir çelik konstrüksiyon şirketi 
olarak, çelik ve panel konstrüksiyonu dahil tüm 
yükleme odasını tek bir kaynaktan teslim 
ediyoruz. Tasarım, ilgili departmanımız tarafın-
dan lokal koşullara uyarlanır.

» Teknik Bilgiler

Malzeme: Sıcak daldırma galvanizli çelik
Kurulum yerinde servis:
Temeller ve rampa bağlantısı (statik 
gereksinimlere göre genellikle U 150/200 
bağlantı profili)

Sayfa 9

Rampalar arasında kir olmadan yükleme kapılarının seri inşaatı

Çelik gövde
Sıcak daldırma galvanizli sağlam çelik yapı

» 4. Parça

COOLDOCK - KURULUMU
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Hidrolik çarpışma koruması

Hidrolik çarpışma koruması, Nani COOLDOCK'un 
önemli bir parçasıdır. Panel konstrüksiyonu, yü-
kleme odasının ve kapının, docking kamyonları-
na zarar vermesini önler. Geleneksel alçaltılmış 
yükleme noktaları, geçitleri ve cepheleri koru-
mak için genellikle yalnızca trafik ışıklarından 
faydalanır. Uygulamada, bunun yeterli olmadığı 
ve hasarlı yükleme kapıları ve cepheleri için 
artan onarım maliyetlerine yol açtığı belirlen-
miştir. Aynı zamanda, çarpışma koruması yükle-
me asansörüne, tüm yükleme alanına hizmet 
verebilmesi için gerekli olan alanı sağlar. Ek ola-
rak, yüksekliği ayarlanabilir   tamponların kul-

Sayfa 10

Basamak sacı
Tamponlar

Hava yastikli çarpma koruması
ve yatay kaldırma için cihaz

» 5. Parça

lanılması ile genellikle buna yer kalmaz! Çarpış-
ma koruması, kapıyı yerleştirip açtıktan sonra hi-
drolik olarak AŞAĞI hareket ettirilir. Bunu 
yaparken, sadece dikey yönde aşağı inmekle kal-
maz, aynı zamanda araçtan yatay bir inme de ya-
par. Bu patentli işlevsellik, sıkıca yerleştirilmiş 
forkliftin aşağı çekilmemesi ve hasar görmeme-
sini garanti eder. Dört taraflı yükleme körüğüne 
ait dördüncü hava yastığı "A‑TAD‑U‑2", Nani 
COOLDOCK bulunan çarpışma korumalarına en-
tegre edilmiştir.

COOLDOCK - KURULUMU
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Temel

Çarpışma koruması, bir temelde sabitlenmiştir. 
Sonuç olarak, herhangi bir darbe kuvveti binaya 
giremez! Forkliftin darbe kuvveti titreme temeli-
ne dağıtılır.

» Teknik Bilgiler

Sayfa 11

Temel
Montaj açısı

Büyük çelik kirişler

Tamponlar

Çarpma koruması net genişlik: yaklaşık 3620mm
Alt hava yastığ ile net genişlik: yaklaşık 2890mm
Varyantlar: Mümkün olan diğer boyutlar
Temel boyutu: Statik gereksinimlere göre

Betondan yapılmış iki adet temel
Sadak: 340mm x 440mm x 1200mm

» 5. Parça

COOLDOCK - KURULUMU
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Thermo seksiyonel kapı

Thermo seksiyonel kapı Nani COOLDOCK'taki dış 
kapıyı oluşturur.

Bu, 80mm ISO-paneliden yapılmıştır ve yükleme 
rampası önündeki odadan zemin paneline doğru 
uzanır.

Böylelikle, yükleme odasını sıkıca kapatır (hiçbir 
boşluk kalmadan).

Kapı, hızlı çalışan bir paket ile donatılabilir, bu 
da 0.5m /s'lik bir açılma hızı sağlar.

Sayfa 12

» Teknik Bilgiler

1. Sürüş: elektrikli, yaylı veya yaysız
2. Montaj ve raylar: Sıcak daldırma galvanizli veya V2A
3. Kapı yüksekliği: 3800mm
4. Seksiyonel kapı paneli: 40mm/80mm, V2A mümkün
5. Pencere: mevcut ya da değil

2

3 4

1

Yaysız kapı

Yaylı kapı

Yönlendirilmiş kapı

Thermo seksiyonel kapı açık ve kapalı
ISO panelleri (40mm, 80mm, +)

» 6. Parça

COOLDOCK - KURULUMU
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Dört taraflı körükler

Dört taraflı şişirilebilir körükler, Nani COOLDOCK 
diğer bir ayrılmaz parçasını oluşturur. Yerleşik 
kamyon ayrıca aşağıdan dördüncü hava yastığı 
ile kapatılır. Hava yastığı, rampa kamyona yer-
leştirildikten sonra şişirilir.

Yükleme işlemi sırasında enerji kaybı bu sayede 
en aza indirgenir. Ayrıca, hava sirkülasyonu en 
aza indirgenmiş ve bu rampada haşarat girişi 
önlenmiştir. Ek olarak, dört taraflı körükler, yü-
kleme limanındaki gürültü oluşumunun engel-
lenmesine katkıda bulunur.

» Teknik Bilgiler

Malzeme: poliamid kumaş ve neopren kaplama
Özellikler: Kalıcı elastik ve hava koşullarına 
dayanıklı; Telekomünikasyon sektörü için özel 
malzeme
Boyutlar: NB 3400mm, NH 3800mm, NT 800 

Sayfa 13

Rampa altında hava yastığı
Mühürlü kamyon

Alt hava yastığıYönlendirilmiş kapı

Çarpma korumasına sahip körükler
ve dördüncü hava yastığı

» 7. Parça

Daha az hava akımıDaha az enerji kaybı

Daha az hata Ses yalıtımı

COOLDOCK - KURULUMU
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Elektronik tekerlek takozu ve ana kontrol

COOLDOCK bir kontrol kutusu tarafından kontrol 
edilir. Kontrol sonuçları fabrikanın elektrik bölü-
münde toplanır ve programlanır. 

Elektronik tekerlek takozunun sisteme entegra-
syonu, genellikle tüm sistemi aktive edecek şe-
kilde gerçekleştirilir ve bu sistem ise tam 
entegre bir kontrol sistemi tarafından takip edi-
lir. Kamyon şoförü, takozları kamyon tekerleğinin 
altına yerleştirmezse, sistemin hiçbir bileşeni 
kontrolör tarafından çalıştırılamaz.

Sayfa 14

» Teknik Bilgiler

1. Malzeme: Sıcak daldırma galvanizli
2. Duvar Konsolu:  Kaplama levhası
3. Sac Metal Kapak: Kamyon tekerleği teması 
tetikler

2

3

1

Kablo ile tekerlek takozu Talebe bağlı olarak uyarlanabilir

Ana kontrol
Koruma sınıfı IP 65

» 8. Parça

COOLDOCK - KURULUMU
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Talebe bağlı olarak uyarlanabilir

Trafik Işık Sistemi

Trafik ışığı sistemi, yükleme personelinin yer-
leştirilen aracın ne zaman yüklenip boşaltılabi-
leceğini belirtmesini ve ayrıca bu aracın 
yükleme noktasından ne zaman çıkabileceğini 
kamyon sürücüsüne bildirmesini sağlar. Görsel 
sinyallerden kaynaklanan yanlış işlemler duru-
munda, yukarıda belirtilen fonksiyonlar, sinyal 
kornaları ile desteklenebilir. Örneğin, tekerlek ta-
kozu çıkarıldığında, rampa sabitleyici olmasına 
rağmen, yüksek sesli sinyaller verilir. Böylece yü-
kleme rampasında güvenlik arttırılır.

» Teknik Bilgiler

Güç: 6W - 7W
Gerilim: 145V - 265V, 50/60Hz
Koruma sınıfı: IP 65
Ek özellik: Döndürülebilir

Sayfa 15

Dış aydınlatma lambaları

Özel versiyon

Trafik ışığı
Dış ve iç

» 9. Parça

COOLDOCK - KURULUMU
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Araç Tekerlek Kılavuzları
Merkezli olarak yerleştir

7

5

4

10

11

Çelik Gövde
Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplamalı

Titreme temelli hidrolik çarpma koruması
Binaya herhangi bir etki gücü oluşmaz

Dört Taraflı Şişme Tip Körük
Yerleşik kamyonlar mühürlenir

ISO-Panelleri
Yükleme kanalının eksiksiz bir şekilde kapatılması

11 PARÇA

Sayfa 16



Sayfa 17

6 Thermo-Seksiyonel Kapı
40mm / 80mm kapı panelleri; zemin panelinde kapanırlar

2 Soğuk Hava Deposu - Hızlı Kapılar
Yükleme alanı ve bina arasında düşük hava 
değişimi

8 Elektronik tekerlek takozu ve ana kontrol
COOLDOCK'un aktivasyonu; Tüm bileşenlerin kontrolü

9 Trafik ışıkları
İç ve dış

1 Yükleme rampası ile dereceli çelik plato
Kilidi yerleştirdikten sonra araç kapılarının açılmasını sağlar

3 ISO-zemin paneli
Yükleme alanı aşağıdan izole edilir
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Sayfa 18

Panel muhafazası

Stoktaki paneller

Sandviç Paneller
Birçok renk seçeneği mevcuttur

ISO-Panelleri

Çelik çerçevenin etrafı ISO panelleri ile kaplıdır. 
Muhafaza, sadece iki kapı üzerinden açılan bir 
alan sağlar. Uygulamaya bağlı olarak, farklı panel 
malzemeleri kullanılabilir.

» 10. Parça » Teknik Bilgiler

Malzeme: Poliüretan (PUR) veya madeni yün
İnşaat: sandviç paneller (oluklu profil)
Özellikler: Yüksek yük kapasitesi, sağlamlık, 
yüksek yalıtım özellikleri
Boyutlar: 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, +
Ebatlar: RAL 3003, RAL 5010, RAL 5015, RAL 
6011, RAL 7016, RAL 7035, RAL 7037, RAL 8004, 
RAL 8012, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007, RAL 
9010,…

COOLDOCK - KURULUMU
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Tekerlek kılavuzları

Tekerlek kılavuzları, yükleme araçlarının yükleme 
noktasına mümkün olduğunca yakın hareket et-
melerini sağlar.

Sayfa 19

» Teknik Bilgiler

Çap: yaklaşık 160mm
Malzeme: Sıcak daldırma galvanizli çelik
Renk: Uyarı işareti ile de mümkün
Kurulum: Yükleme alanı seviyesinden 800mm düşük 
betonlama veya dübelleme için

Uyarı işareti ile Takozlar ile kılavuzluk

Sabitlemek için kılavuzluk

Tekerlek kılavuzları
Betona gömmek veya sabitlemek için

» 11. Parça

COOLDOCK - KURULUMU
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Yükleme işleminin adımları

Sayfa 20

1. Yükleme noktası kapalı

– Kamyon bulunmaz
– Yükleme rampası dinlenme pozisyonunda
– Kapı kapalı
– Çarpışmalardan korunmak için güvenlik 

pozisyonu
– Havalandırmalı yükleme körüğü

2. Kamyon yanaştırılır ve 

–Sistemi çalışmaya hazır hale getiren bir sensör 
tarafından algılanır

–Elektronik tekerlek takozuyla korunma 
sağlanır

–Seksiyonel kapı düğmeye basılarak açılır ve
–Yükleme körüğü otomatik olarak şişirilir

3. Çarpışma koruması alçaltılır

– Çarpışma koruması yükleme konumunda bir 
düğmeye basılarak alçaltılır

– Aşağıya doğru düşey hareket ve araçtan 
uzaklaşacak şekilde yatay hareketlerle, araçta 
oluşabilecek olasi hasarları engellemek.

4. Kamyonun arka kapıları açılır

– Kamyonun arka kapıları yükleme rampasının 
üstündeki açık kapı aracılığıyla açılır ve 
korunur 

COOLDOCK - YÜKLEME



Sayfa 21

6. Yükleme rampası yerleştirilir

– Yükleme köprüsü yatay pozisyona getirilir.
– Harici trafik ışığı kırmızıya çevrilir. Kapalı trafik 
ışığı yeşil olur. 

5. Kapı tutucuları aracın arka kapılarını 
emniyete alır

– Yükleme sırasında araç içeri ve dışarı yaylanır 
ve arka kapılar hareket eder. Bu nedenle, kapı 
kilitleriyle sabitlenmişlerdir.

7. Yüklemenin kesilmesi
– Yükleme körüğü havalandırılmalı; Yükleme 

rampası dinlenme pozisyonuna geri getirilir; 
Kamyonun arka kapıları kapatılır; Seksiyonel 
kapı kapatılır; Kamyon, rampada durur; 
Kamyon ve istif aracı kapatılır yükleme 
noktası kapalı ve yükleme işleminin ve 
yüklemenin devam etmesi için tekrar 
açılabilir. Manevra gerektirmez!

Yükleme – Forklift yüklenmeye başlar. Yükleme bu noktada forklift 
manevra yapmadan kesilebilir.

COOLDOCK - YÜKLEME



Yüklemenin kesilmesi
» COOLDOCK diğer avantajları

Sayfa 22

Kilitleme sırasında kilit kilitlenir,
kamyon durabilir

Birçok sektörde, yükleme kesintiye uğrarsa, yer-
leşik kamyonun, yarı römorkun, değiştirilebilir 
sığınağın vb. yükleme istasyonunda durması bir 
avantajdır. Örneğin, bir vardiya değişimi sırasın-
da veya bunun üretim sürecine uygun olması ne-

deniyle. Bu nedenle, COOLDOCK diğer bir büyük 
avantajı, arka kapılar ve daha sonra seksiyonel 
kapının kapatılabilmesi ve manevra yapılması 
gerekmemesidir.

COOLDOCK
İç görünüm

COOLDOCK - KURULUMU
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Sayfa 23

Geleneksel yükleme alanlarına göre avantajları
» İşlevsel açıklama

1. Kapalı arka kapılar ile yanaşılır
2. Yükleme odasının tam izolasyonu, seksiyonel kapı yükleme rampasının önüne kapanır
3. Kuyruk asansörleri ile takip
4. Temeller sayesinde binaya darbe kuvveti oluşmaz
5. Daha az enerji kaybı
6. Binada daha az böcek ve haşarat oluşumu
7. Ses yalıtımının iyileştirilmesi
8. Kamyon manevra yapmadan yükleme kesintisi
9. Doğrudan dondurucu bölgesine yükleme, ön bölgelerden feragat edilebilir
10. Nem düzeyi önemini yitirir; Rampanın buzlanması önlenir
11. Otomatik fonksiyonel dizilim, bir sonraki yükleme işlemi için güvenli yükleme ve emniyete 

almayı garanti eder: Kapılara ve cephelere zarar gelmesini önler.

COOLDOCK
SOĞUTMA DEPOLARI

KİLİT
ÖN BÖLGE

SOĞUTMA DEPOLARI

-1 ila -30°C

-1 ila -30°C0°C

COOLDOCK - AVANTAJLAR
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Temel ve elektrik planları projeye özel olarak oluşturulur

Geniş yan hava yastığı, havalandırmalı (600)
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Kapı genişliği (3000)

Nominal genişlik - A-TAD (3400)

Nominal genişlik - çelik konstrüksiyon (4000)

Nominal genişlik - COOLDOCK (4160)
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Kapı genişliği (3000)

Işık Mesafesi EFH (2600)

COOLDOCK - KURULUMU
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Taban plakası
Alternatif olarak nokta / şerit temelleri

Depo duvarı / Mevcut cephe
Mümkün olduğunca pürüzsüz yüzey

Ön panel
İsteğe bağlı olarak gösterildiği
gibi metal panel ile

Kuyruk lifti için boş alan
Araba sürülebilir, öneri min. 400mm

Çarpışma koruması için konumlandırılacak temel
statik ölçülere göre sahada hesaplanacaktır. Donmaz zemin; 
Temel ölçüleri: 340mm x 440mm x 1200mm

Çatı paneli

Seksiyonel kapı 

Zemin paneli

Sırt plakalı çarpışma koruması

Yan duvar paneli

Sayfa 25
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Nominal derinlik (800)

Adım uzunluğu platosu (830)

Köprü uzunluğu (2900/3500/4000)

COOLDOCK uzunluğu (4635)

Yükleme alanının yüksekliği

Frigo kamyonlar
Soğutmalı araç, Konteyner
ve takas gövdeleri

Odanın yüksekliği

COOLDOCK - KURULUMU
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TEKNİK BİLGİLER

Yükleme odası Termal Isı Yalıtımlı 
Yükleme Odası Cooldock

Sayfa 26

P-TAD-2
Perde Tip Körük

A-TAD-2
Şişme Tip Körük

A-TAD-U-2
Şişme Tip Körük-Yastık Tipi

Kurulumun

açıklanması

Geleneksel yükleme odalarının SERİN ODA ile karşılaştırılması
Üç yerleştirme modülü tipi, bir simülasyon modelinde bağımsız bir termal mühendis tarafından 
karşılaştırıldı: P-TAD-2, A-TAD-2 ve A-TAD-U-2. Bu modeller aynı zamanda üç soğuk depo tesisi ile de 
karşılaştırıldı. Her salonda altı adet yerleştirme istasyonu konumlandırıldı. Yerleştirme istasyonundaki tüm 
ısıl işlemler, bir yıl boyunca, kamyon nakil alanından yükleme rampası yoluyla dondurucu deposunun içine 
boşaltma işlemi sırasında, öncesinde ve sonrasında simüle edildi. Amaç, soğutma kapasitesi için enerji 
akışını ve konvansiyonel sistemler için gereken nem alma yöntemini belirlemektir.

Aşağıdaki tablo farklı kavramlara örnek olarak verilmiştir. Belirtilen değerlerin gerçekleştirilmesi için bir garanti 
verilemez.
*Referans: 2011 Almanya Hava Duumu Veri Seti

Infiltrasyon yüzeyleri
Hava girişi ve ısı girişi

yaklaşık % 55'i
Kapı kesitinin

yaklaşık % 35'i
Kapı kesitinin

yaklaşık % 5'i
Kapı kesitinin

Hava değişimi Kamyonlar, rampa ve 
soğutmalı depo arasındaki iç hava 
değişiminin azaltılması

% 0,00  % 10 ila % 20 % 40 ila % 50

Hava akışı
Kamyon ve yükleme alanı arasındaki hava 
değişimi

yaklaşık 800 l/s yaklaşık 700 l/s yaklaşık 450 l/s

Isı girişi2 Günde
tır ve yükleme alanı arasında hava değişimi yaklaşık -12 kW yaklaşık -9 kW yaklaşık -2 kW

Ortalama hava sıcaklığı3 (yükleme alanı)
Yaz aylarında sıcaklık dalgalanması
Kışın sıcaklık dalgalanması

-23,5 °C
5-6 K

10-12 K

-24,5 °C
3 K

5-6 K

-25,5 °C
0-1 K
0-1 K

Mümkün olan enerji tasarrufu
soğutma ve antifriz koruması için % 0,00 yaklaşık % 5-10 yaklaşık % 15-25

U-değeri4 - ISO-paneli 0,53
40mm profil

0,30
80mm profil

0,30 / 0,24
80mm profil / 100mm profil

Rampanın buzlanmasını önleyen nem alma 
cihazı (binaya ve yerleştirilmiş kamyonlara 
bağlı olarak)

Gerekli Gerekli Genellikle gerekli değil

1 Hacim akışı, belirli bir enine kesit boyunca bir zaman periyodunda bir ortamın ne kadarının taşındığını gösterir.
2 Isı girişi, bir vücuttan diğerine ne kadar termal enerji aktarıldığını gösterir. Isı her zaman yüksek sıcaklıktaki yerden düşük sıcaklıktaki yere akar. 
3 Hava sıcaklığı, güneş ışığından, toprak ısısından veya ısı iletiminden etkilenmeyen yer seviyesindeki atmosferin sıcaklığını ifade eder.
4 U-değeri "ısı geçirgenliği" veya ısı yalıtımı özelliklerinin bir ölçüsüdür. U-değeri, saatte kaybedilen ısının ve bir santigrat derece ile iç ve dış arasındaki 

sıcaklık farkıyla metrekarelik bir alanı gösterir. U-değeri ne kadar küçük olursa, yalıtım özellikleri o kadar iyi olur.
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Sayfa 27

REFERANSLAR

COOLDOCK (Bavyera) 

COOLDOCK Montajı



Sayfa 28

COOLDOCK çarpışma koruması

COOLDOCK (Thüringen) 

COOLDOCK (Aşağı-Saksonya)

REFERANSLAR
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COOLDOCK - Donmuş depolama yaklaşık 135.000 cbm Raf deposu (Saksonya)

COOLDOCK (Saksonya-Anhalt)

COOLDOCK (Bavyera)

Yükleme körüğü

REFERANSLAR
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Katalog

talepleriniz için

+49(0)39409-9140

TEKNİK BELGELER



YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

Sabit yükleme rampaları

1. 2.

Döner yükleme rampaları Alüminyum rampalar Aksesuar ve Yedek Parça
(ayrıca diğer markalar için)

Serin oda yükleme kapıları Termal Yükleme Odası Yükleme körükleri Aksesuar ve Yedek Parça
(ayrıca diğer markalar için)

» Tampon

» Giriş yardımları

» Elektronik tekerlek takozu

» Trafik ışıkları

» Yükleme ışığı

» Çarpışma koruması

» Hidrolik kitler
» Kontrolörler
» Yağmur Oluğu
» Takviye bıçakları
» Köşe contaları
» Hava yastıkları
» Köpük yastık

Seksiyonel Kapı Panjur Yüksek hızlı kapılar Aksesuar ve Yedek Parça
(ayrıca diğer markalar için)

» Süspansiyon kabloları

» Burulma yayı

» Pencere bölümleri

» Tekerler

» Sürücüler

» Kapı panelleri

» Montaj çerçevesi

Makas Çalışma Platformu Sütun kaldırma masaları Tandem kaldırma masaları Aksesuar ve Yedek Parça
(ayrıca diğer markalar için)

» Üst kapaklar

» Mekanik kayma emniyeti

» Güvenlik korkulukları

» Kontroller

» Platform takviye

» Hidrolik Silindirler

» Hidrolik Ünite

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

KALDIRMA TEKNOLOJİSİ

Sayfa 31
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