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Sayfa 3

Nani BLOCKDOCK, bizim tarafımızdan geliştiri-
len ve dünya çapında patent bekleyen yeni bir 
kamyon immobilizörüdür. Bu, işlevsel ve aynı za-
manda ekonomik bir kamyon tekerlek takozudur 
ve diğer genel immobilizer tasarımlarının yerine 
geçer. Yükleme iskelesine yerleştirilen kamyon-
ların kazara kaymalarını veya uzaklaşmalarını 
önlemek için son derece sağlam bir çözümdür. 

Yükleme platformuna yerleştirilen kamyonlar ki-
litlenir ve yükleme işlemi tamamlanıncaya kadar 
kalıcı olarak bloke edilir. Rampa üzerindeki 
birçok kaza önlenebilir.

GİRİŞ

Dışarı açılmış blok kolları
Arka alt koruma engellenir

BLOCKDOCK

AVANTAJLARI

BLOCKDOCK'un geleneksel tekerlek takozları
ve immobilizatörlere kıyasla 4 avantajı

1. Yeraltı montajı, böylece serbest avlu alanı

2. Manipülasyon veya sürüş (örn. Tekerlek takozları) mümkün değil

3. Otomatik kilitleme
4. Geleneksel immobilizatörlere göre daha uygun maliyetli

»Açıklama



1 Şaft-/ çukur kapağı veya kapak plakası
2 Block sağ kol
3 Block sol kol
4 Menteşe
5 Uzatma silindiri
6 Yaka
7 Pompa karteri
8 Hidrolik ünite
9 Atık su için boş boru
10 Hidrolik ve elektrik için boş boru
11 İmmobilizer çukuru
12 Bağlantılı çerçeve

BLOCKDOCK'un 12 bileşeni

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
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Sayfa 5

İmmobilizer
İki kollu BLOCKDOCK

Tüm lojistikçiler, rampalara yerleştirilmiş ka-
myonların bazı durumlarda tekerlek takozları ile 
emniyete alınamadığı probleminin farkındadır. 
Ayrıca, sık sık tekerlek takozu ile tutturulmuş 
araçların uzaklaşması meydana gelir. Sonuç ola-
rak, büyük kamyon immobilizatörleri birkaç yıldır 
artan popülariteye sahip oldu. Bunlar rampaların 
önüne yerleştirilir ve avluya bağlanır. Bu immo-
bilazatörler büyük hacimli sistemler olduğundan, 
avlu içinde manevra veya temizleme için gerekli 
alan bu sistemler tarafından ciddi şekilde sınır-
landırılır.

Bizim çözümümüz, rampanın önünde zemine gö-
mülmüş ve kurulumdan sonra avlu alanıyla aynı 
seviyede olan basit ve nispeten küçük bir kutu 
konstrüksiyonudur.

Tüm BLOCKDOCK sistemi kutuya entegre edil-
miştir ve tüm yükleme rampalarına uyarlanabilir. 
Kompakt bir tasarımla inşa edilen BLOCKDOCK, 
ister modern ister eski teknoloji olsun, akla gele-
bilecek her yükleme rampasının önünde kul-
lanılabilir. Yaklaşık 1.5m uzunluğa ve yaklaşık 
1.2m genişliğe ve yaklaşık 80 cm yüksekliğe sa-
hip kompakt kutu, yükleme platformunun önüne 

»Eski sorunlar ve yeni çözüm

BLOCKDOCK'un kullanımı

beton bir çukura sabitlenir. Sahada gerekli beton 
işleri sınırlıdır.

BLOCKDOCK, kamyon sürücüsü veya depo perso-
neli tarafından etkilenmemesiyle karakterize 
edilen otomatik bir immobilizerdir. 

 BLOCKDOCK, genel immobilizer sistemleri veya 
tekerlek takozlarına göre birçok avantaja sahip-
tir. Avluda yeraltına monte edildiğinden, avlu 
alanında serbest manevra yapmayı engelleyen 
hiçbir çelik yapı bulunmaz. BLOCKDOCK'un 
üzerinde tekerlek takozları veya immobilizatörl-
erde olduğu gibi sürüş mümkün değildir. Kamy-
on alt korumaya bağlanır. Tüm kilit otomatik 
olarak gerçekleşebilir. Genel olarak, BLOCKDOCK 
tüm geleneksel konvansiyonel immobilizerler-
den daha ucuz bir çözümdür.

BLOCKDOCK



1 Kamyon yerleştirildi
2 Kamyon sensörler tarafından tespit edildi
3 Trafik ışığı (dışarıda) kırmızı yanıp sönüyor
4 Blockdock kaldırır (otomatik)
5 Blokdockun kolu, alt koruma çubuğuna dayanır
6 Blockdock / immobilizer, aracı kilitler
7 Trafik ışığı (dış) kırmızıya  döner; trafik ışığı (iç )yeşil renkte yanıp söner
8 Yükleme başlar (kapı açılır)
9 Yükleme rampası yerleştirilir; trafik ışığı (iç) yeşile döner
10 Forklift içeri sürebilir
11 Yükleme sonlandırılır veya durdurulabilir
12 Yükleme rampası dinlenme pozisyonunda; trafik ışığı (iç) kırmızıya döner
13 Kontrol ünitesi üzerinden manuel olarak serbest bırakma; Blockdock geri çekilir (otomatik olarak)
14 Trafik ışığı (dış) yeşile döner
15 Kamyon yükleme noktasını terk eder

BLOCKDOCK ile yükleme işlemi

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
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1 Kamyon yerleştirildi
2 Kamyon sensörler tarafından tespit edildi
3 Trafik ışığı (dışarıda) kırmızı yanıp sönüyor
4 Blockdock kaldırır (otomatik)
5 Blokdockun kolu, alt koruma çubuğuna dayanır
6 Blockdock / immobilizer, aracı kilitler
7 Trafik ışığı (dış) kırmızıya  döner; trafik ışığı (iç )yeşil renkte yanıp söner
8 Yükleme başlar (kapı açılır)
9 Yükleme rampası yerleştirilir; trafik ışığı (iç) yeşile döner
10 Forklift içeri sürebilir
11 Yükleme sonlandırılır veya durdurulabilir
12 Yükleme rampası dinlenme pozisyonunda; trafik ışığı (iç) kırmızıya döner
13 Kontrol ünitesi üzerinden manuel olarak serbest bırakma; Blockdock geri çekilir (otomatik olarak)
14 Trafik ışığı (dış) yeşile döner
15 Kamyon yükleme noktasını terk eder

Sayfa 7

Çukura gömülü Blockdock (açık)
Lojistik binasında yükleme

BLOCKDOCK

BLOCKDOCK ile yükleme

Rampadaki yerleştirme işleminde, yeşil dış trafik 
ışığı yükleme noktasının kamyon elleçlemeye 
hazır olduğunu gösterir. Arka kapıların yerleştir-
me işleminden önce veya sonra açılıp açılma-
dığına bakılmaksızın, BLOCKDOCK herhangi bir 
geleneksel yükleme rampasında ve herhangi bir 
modern yükleme rampasında kullanılabilir.

Sensör kamyonu algılar: Dış trafik lambası, fork-
lift yükleme konumuna ulaşır ulaşmaz kırmızı 
yanıp sönmeye başlar ve BLOCKDOCK kamyonu 
kilitledikten sonra sabit kırmızı renkte yanar. İç 
ve dış alan arasındaki iletişim, trafik ışığı sistemi 
üzerinden gerçekleşir. Rampaya yerleştirildikten 
sonra içerideki yükleme personeli, kamyonun ke-
nara çektiğini ve yükleme veya boşaltma için ha-
zır olduğunu bir trafik ışığı sinyali ile belirtir. 
Otomatik aktivasyondan sonra, kapı açılmadan 
önce, teleskopik hidrolik kilitleme kolları kutu-
dan çıkarılır her araçta zorunlu olan arka şasi / 
arka alt koruma arkasına bağımsız olarak hare-
ket ederler. Bundan sonra, sistem kilitlenir, böy-
lece kamyon yükleme pozisyonunu normal 
şekilde bırakamaz. Hidrolikler nedeniyle, kilitle-
me kolu basınç altındadır ve bu sayede kamyo-
nun sıkışmasını ve geri tepmesini emebilir. 
Kamyon bu şekilde emniyete alınır ve yükleme 

yapılabilir. Yükleme rampası yerleştirilir. Bu, 
yanıp sönen yeşil bir trafik ışığı ile gösterilir. Yü-
kleme rampası, dinlenme pozisyonundan çıkar 
çıkmaz trafik ışığı sistemi yanıp sönen yeşilden 
sürekli yeşil ışığa geçiş yapar. Forklift ve en-
düstriyel yükleme aracı bundan sonra araca giriş 
ve çıkış sağlar.

Yüklemenin tamamlanmasından sonra, yükleme 
rampası dinlenme konumuna getirilir, kapı ka-
panır ve ardından kilitleme kolu yer altı kutusu 
içindeki başlangıç konumuna indirilir. Yükleme 
rampası dinlenme pozisyonuna getirildikten 
sonra, kapı kapatılır ve Blockdock etkin değildir, 
dış ışıklar yeşil yanıp sönecek ve iç lambalar kır-
mızı renkte yanacaktır. Kamyon yükleme nok-
tasını terk ettikten sonra, dış trafik ışığı sürekli 
yeşile döner ve sonraki yerleştirme işlemi için 
hazır olunduğunu belirtir.

»Açıklama



Boş yükleme noktası

Sayfa 8

BLOCKDOCK'un 15 adımdaki prosedür şeması 

BLOCKDOCK - PROSEDÜR ŞEMASI

4. Block kolu yükseltir (otomatik olarak)
5. Blockdock'un teleskopik kolları alt 

gövde korumasına sürülür

3. Yükleme konumuna ulaşıldığında trafik 
ışığı (dış) kırmızı renkte yanıp söner

1. Dış trafik ışığı yeşil, iç trafik ışığı kırmızı; 
kamyon yerleştirilir

2. Kamyon sensörler tarafından tespit    
edilir



BLOCKDOCK - PROSEDÜR ŞEMASI

6. Blockdock, kamyonu kilitler
7. Trafik ışığı (dış) kırmızıya döner, Trafik 

ışığı (iç) yeşil renkte yanıp söner

12. Yükleme rampası dinlenme konumunda; 
Trafik ışığı (iç) kırmızı, trafik ışığı (dış) 
yeşil renkte yanıp söner

13. Kontrol ünitesi üzerinden manuel 
olarak serbest bırakma; Blockdock geri 
çekilir (otomatik olarak)

14. Trafik ışığı (dış) yeşile döner
15. Kamyon yükleme noktasını terk eder

8. Yükleme başlar (kapı açılır)
9. Yükleme rampası yerleştirilir, trafik 

ışığı (iç) yeşile döner

10. Forklift içeri sürebilir
11. Yükleme sonlandırılır veya durdurulabilir

Sayfa 9



YATAY KESIT

2. Teleskopik kol kaldırıldı

1. Kilitleme kolu başlangıç konumunda

Sayfa 10
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YATAY KESIT

4. Kamyon kilitlendi

3. Kilitleme kolu arka alt korumaya doğru hareket eder

Sayfa 11



Yanaşma kılavuzu ile

DETAYLI GÖRÜNÜM

BLOCKDOCK iki kollu

BLOCKDOCK tek kollu

Köprü yerleşti

Block kolu galvanizli

Sayfa 12



Yerleştirilmiş block kolları

Pompa karterli çerçeve

Block kolu

Hidrolik güç ünitesi

DETAYLI GÖRÜNÜM

Sayfa 13



Teleskopik kol kaldırıldı

Boş yükleme noktası – başlangıç pozisyonunda Blockdock

Sayfa 14

REFERANSLAR



Block kolları teleskopik boruları demirledi

Blockdock kontrolü

REFERANSLAR

Sayfa 15



TEKNİK BELGELER


Kataloglar

Talep için bize aşağıdaki 
numaradan ulaşın

039 409 - 91 40

Sayfa 16



YÜKLEME TEKNOLOJİSİ

Sabit yükleme rampaları

1. 2.

Döner yükleme rampaları Alüminyum yükleme rampaları Aksesuar ve Yedek Parça
(aynı zamanda diğer üreticiler için)

Cooldock yükleme odaları Thermo yükleme odaları Yükleme körükleri Aksesuar ve Yedek Parça
(aynı zamanda diğer üreticiler için)

» Tampon

» Yanaşma kılavuzları

» Elektronik tekerlek takozu

» Trafik ışıkları

» Yükleme ışığı

» Çarpışma koruması

» Hidrolik kitler
» Kontrolörler
» Oluk TAD
» Takviye lameller
» Köşe contaları
» Hava yastıkları
» Köpük yastık

Seksiyonel kapılar Panjur Kapılar Yüksek Hızlı Kapılar Aksesuar ve Yedek Parça
(aynı zamanda diğer üreticiler için)

» Süspansiyon kabloları

» Torsiyon yayı

» Pencere bölümleri

» Tekerlekler

» Sürücüler

» Kapı panelleri

» Montaj çerçevesi

Makas Çalışma Platformu Sütun Kaldırma Masaları Tandem Kaldırma Masası Aksesuar ve Yedek Parça
(aynı zamanda diğer üreticiler için)

» Sürgülü kapak

» Mekanik yuvarlanma

» Emniyet korkuluğu

» Kontrolörler

» Platform güçlendirme

» Hidrolik silindirler

» Hidrolik ünite

ENDÜSTRİYEL KAPILAR

KALDIRMA TEKNOLOJİSİ

Sayfa 17
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