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Bezpečne a efektívne
Spoločnosť Loading Systems sa postará o čo najefek-
tívnejšie vybavenie Vašich nakladacích miest. Či už ide 
o vytvorenie návrhu, plánovanie, inštaláciu, dodávku 
alebo údržbu: Vaše želania tvoria východiskový bod 
každej súčasti našej dodávky služieb. Naše produkty a 
služby navyše dodávame podľa platných európskych 
noriem EN, podľa smerníc o strojných zariadeniach a 
sú vybavené označením CE. Firmy spoločnosti Loading 
Systems sú certifikované v súlade s národnými a medzi-
národne platnými označeniami, ako sú ISO 9001:2000, 
VCA, Investor in People a HACCP. 

Všetky starosti nechajte na nás
Keďže môžete využiť naše služby už od plánovacej 
fázy, ponúkame Vám možnosť, ako sa optimálne zbaviť 
starostí. Poskytneme Vám rozsiahle a podrobné pora-
denstvo zamerané na Váš druh podnikania, terén, frek-
vencie dovozu a vývozu produktov, Vášmu vozidlovému 
parku, interných dopravných prostriedkov a druhu pro-

duktov. Ďalej Vám radi poradíme ohľadom správneho a 
estetického návrhu nakladacích a vykladacích otvorov, 
spoľahlivého projektového plánovania a stavebného 
dozoru či kvalitných produktov. Naše projekty na mieru 
ešte zefektívnia návrh a stavebný proces. 

Zariadenie nakladacích miest, priemyselné 
vráta a príslušenstvo
Ako sa dočítate v tejto brožúre, spoločnosť Loading 
Systems dodáva kompletný program produktov a ser-
visných služieb týkajúci sa nakladacích miest. Za úče-
lom ďalšej kompletizácie Vašich zariadení a systémov 
sa môžete na nás obrátiť ohľadom rozšíreného progra-
mu a doplnkového príslušenstva. Napokon Vám vďaka 
systému Advanced Control Centre ponúkame praktický 
softvérový program na internetovej báze. V kapitole 2 
sa dočítate, ako môžete efektívne a aktívne koordino-
vať, kontrolovať a riadiť nákladné vozidlá a zariadenia v 
okolí Vašich nakladacích a vykladacích plošín pomocou 
tejto aplikácie. 

Spoločnosť Loading Systems dodáva kompletné riešenia pre nakládku 
a vykládku, s dôrazom na kompletnosť. Ako špičkový výrobca na eu-
rópskom trhu a priekopník v oblasti nakládky a vykládky poskytujeme 
komplexné služby od poradenstva a vytvorenia návrhu, cez výrobu a 
vedenie projektu, až po inštaláciu a údržbu. Naše moderné oddelenie 
výskumu a vývoja a flexibilné (regionálne) výrobné závody sú zárukou 
výhodného riešenia všetkých Vašich problémov v oblasti logistiky.

1. We take care.

Riaditelia Ronald a Harald van Wijk, manažment 
tím Loading Systems 

Priekopník v oblasti  
nakládky a vykládky

Sme Vám vždy k dispozícii
Vďaka pobočkám po celej Európe je Vám spoločnosť 
Loading Systems vždy nablízku. Sme Vám k dispozícii 7 
dní v týždni, 24 hodín denne. Naši špeciálne vyškolení 
technici sa postarajú o údržbu, testy, opravy a výmenu 
Vašich zariadení. 

We take care, nech ste kdekoľvek.
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2.1 Ovládanie nakladacieho miesta
Modul Ovládanie nakladacieho miesta Vám v aplikácii 
Advanced Control Centre môže zobraziť aktuálne infor-
mácie o stave všetkých Vašich nakladacích miest. Na-
kladacie miesta možno na diaľku rezervovať pre určité 
nákladné vozidlo. Ako náhle sa nákladné vozidlo 'napo-
jí' na nakladacie miesto, ihneď sa táto skutočnosť ob-
javí v systéme. Nepretržite sa sleduje aj stav zariadenia 
nakladacieho miesta, ako je otváranie a zatváranie vrát 
a frekvencie prevádzky vyrovnávacích mostíkov. Ako 
náhle nákladné vozidlo odíde, dôjde k automatickému 
uvoľneniu nakladacieho miesta s možnosťou novej re-
zervácie. Stručne povedané: nedochádza k zbytočným 
prieťahom a je zaistené správne rozdelenie nákladných 
automobilov k jednotlivým nakladacím miestam. 

Výhody Ovládanie nakladacieho miesta
Úplná kontrola a prehľad o nákladných vozidlách v • 
blízkosti nakladacieho miesta.
Lepšia efektivita a stupeň obsadenosti Vášho nakla-• 
dacieho miesta.
Zníženie rizika pochybenia: vďaka navedenie náklad-• 
ných vozidiel k správnemu nakladaciemu miestu.
Zníženie čakacej doby nákladných vozidiel a lepšia • 
celková správa priestoru. 
Aktuálny prehľad o obsadenosti, priemernej dobe • 
nakládky a vykládky, počet vozidiel na jedno naklada-
cie miesto a prehľad o stave nakladacích miest. 

2.2 Ovládanie zariadení
Vďaka modulu Ovládanie zariadení v Advanced Control 
Centre uvidíte ľahko a rýchlo na monitore stav všetkých 
Vašich nakladacích a vykladacích otvorov. Môžete na-
príklad zistiť, ktoré vráta sú otvorené a ktoré sú uzav-
reté. Jednoduchou manipuláciou môžete vráta ovládať 
na diaľku. Tiež je možné nechať si automaticky zasielať 
e-maily alebo SMS, ak napríklad dôjde k prekročeniu 
doby určenej na otvorenie vrát. Nie je potrebné po 
ukončení prevádzky osobne kontrolovať zhasnutia sve-
tiel. Na diaľku môžete zistiť, v ktorom doku sú rozsvie-
tené svetlá, a na diaľku ich zhasnúť. 

Úspora energie a bezpečnosť 
Zakaždým, keď dôjde k zbytočnému dlhodobému otvo-
reniu otvoru, prichádzate o drahocennú energiu, najmä 
ak nákladné vozidlo nestojí v nakladacom mieste. Sys-
tém Advanced Control Centre predchádza nežiadúcim 
stratám energie. K otvoreniu vrát dochádza iba počas 
nakladania a vykladania, ihneď potom sa vráta uzavrú. 

Výhody Ovládania zariadenia 
Zlepšená bezpečnosť Vašej budovy. • 
Aktuálny prehľad stavu nakladacích miest (napríklad • 
ak je otvor otvorený / zatvorený). 
Možnosť napojenia na Váš systém WMS (správny • 
 tovar v správnom otvore). 
Šetrný k životnému prostrediu - nižší únik energie. • 
Znížená práceneschopnosť zamestnancov vďaka  • 
zníženému prievanu a zlepšeným pracovným pod-
mienkam.

S aplikáciou Advanced Control Centre od firmy Loading Systems môžete 
ľahko a efektívne koordinovať, strážiť a spravovať svoje nákladné vozidlá 
a zariadenia v blízkosti nakladacieho miesta. Systém sa skladá z modulov 
Ovládanie nakladacieho miesta, Ovládanie zariadenia, Servis a Štatistiky 
a výkazy.

2.  Advanced  
Control Centre

Vaše	nakladacie	a	vykladacie	
miesta sú monitorované  
24	hodín	denne,	7	dní	v	týždni
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2.4 Štatistiky a výkazy
Modul Štatistiky a výkazy v systéme Advanced  Control 
Centre napomáha optimalizácii dopravy a celej pre-
vádzky. Vďaka modulu Štatistiky a výkazy je možné 
si okrem iného vyžiadať stupeň a dĺžku obsadenosti, 
presnú a priemernú dobu nakládky a vykládky a počet 
úkonov počas jedného otvorenia nakladacieho mies-
ta. Je to ideálna pomôcka k efektívnejšej prevádzke a 
spravovaniu Vašich nakladacích miest. 

Výhody modulu Štatistiky a výkazy 
Optimálny prehľad nákladov na prevádzku naklada-• 
cích miest. 
Detailná analýza na zabezpečenie optimalizácie do-• 
pravy a odbavenie tovaru. 

2. Advanced Control Centre 2. Advanced Control Centre

2.5 Minimálne investície
Systém Advanced Control Centre predstavuje výhod-
né riešenie na internetovej báze. Vyžaduje preto len 
minimálnu investíciu do hardvéru. Advanced Control 
Centre je možné obsluhovať z ktoréhokoľvek pracovné-
ho miesta s pripojením k internetu, a to aj viac osobami 
naraz. 

Systém Advanced Control Centre skutočne funguje! 
Vynikajúce riešenie na internetovej báze s minimál-• 
nou investíciou do hardvéru. 
Dostupný z každého pracovného miesta a obsluhova-• 
teľný viacerými užívateľmi naraz. 
Automatické zasielanie aktualizácie softvéru: vždy • 
pracujete s najaktuálnejšou verziou programu. 

Vďaka systému Advanced Control Centre máte mož-
nosť svoje nakladacie miesto ovládať efektívne s níz-
kymi nákladami, šetrne k životnému prostrediu a bez-
pečne. Loading Systems Vám ponúka maximálnu dobu 
využitie a optimálnu jednoduchosť. 

We take care.

2.3 Servis
Modul Servis v systéme Advanced Control Centre mo-
nitoruje 24 hodín denne, 7 dní v týždni Vaše nakladacie 
miesto. Akákoľvek porucha nakladacieho miesta je v 
systéme Advanced Control Centre odovzdaná odbor-
níkom vo firme Loading Systems. Problém je možné 
ihneď analyzovať a odstrániť, v niektorých prípadoch 
dokonca aj na diaľku: nedochádza k žiadnemu zdržaniu 
aktivít počas nakládky a vykládky. 

Údržba 
Pravidelná údržba je nutná na dosiahnutie maximál-
neho využitia Vášho nakladacieho miesta. Pravidelnú 
údržbu je možné automaticky naplánovať na základe 
nameraného použitia zariadenia v rámci modulu Servis 
v systéme Advanced Control Centre. Prípadná poru-
cha alebo pravidelná údržba sa samozrejme zobrazí 
aj v module Ovládanie nakladacieho miesta. Týmto 
spôsobom nebude dochádzať k situáciám, že bude 
nákladné vozidlo pristavené k nepoužiteľnému 
nakladaciemu miestu. Všetky tieto funkcie zaruču-
jú maximálne využitie vášho zariadenia. Prevádzka 
bude optimálne efektívna, chaos a meškania na 
nakladacích miestach sa stanú minulosťou. 

Výhody modulu Servis 
Maximálne časové využitie Vašich nakladacích miest: • 
Kontrola prevádzky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 
Automatické zasielanie kódov s poruchami, ktoré • 
budú vyriešené na diaľku, niekedy dokonca ešte 
predtým, než vy sami poruchu zaznamenáte. 
Kontrola a údržba sa vykonáva v správnej dobe, čím • 
sa zvýši životnosť inštalácie. 
Minimálne náklady na údržbu a menej administratív-• 
nych úkonov.

Výhodné 
riešenie	
výhradne 
na interne-
tovej báze

Efektívny,	šetrný	k	
	životnému	prostrediu	
a	bezpečný
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3.  Návrh nakladacieho 
miesta 

3.1 Vybavenie areálu 
Pri vybavení areálu je dôležité určiť si smer jazdy vozi-
diel a počítať s priestorom potrebným na ich otočenie. 
Okrem toho je nutné venovať pozornosť správnemu 
vymeraniu stredovej vzdialenosti medzi jednotlivými 
nakladacími miestami, aby mali nákladné vozidlá dosta-
tok priestoru na otvorenie dverí. Ďalej musí mať vodič 

počas zachádzania k nakladaciemu miestu dostatočný 
výhľad v spätných zrkadlách. 

Ak neposkytuje existujúce plocha dostatočný priestor, 
je možné ako riešenie zvoliť pílkovité usporiadanie 
nakladacích miest, vnútorné nakladacie miesta alebo 
stúpajúci nájazd.

V prípravnej fáze sa rozhoduje o 
	budúcom	spôsobe	využitia,	ktorý	 
musí	byť	čo	najjednoduchší

Poznatky,	kvalita	a	odbornosť	
pod jednou strechou

Firma Loading Systems je známa ako dodávateľ a špecialista na kom-
pletné projekty a zapája sa preto čo najskôr do prípravných prác na 
nových projektoch alebo prestavbách. V prípravnej fáze sa rozhoduje o 
budúcom spôsobe využitia, ktoré musí byť čo najjednoduchšie. Jedná 
sa o vybavenie celého areálu, návrh nakladacích miest a výber správ-
nych produktov.

1.400 mm

4.000 mm

6.000 mm

12.000 mm

< 18.000 mm

α
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3.2 Odtok vody z nakládacieho miesta
Pri návrhu nájazdovej plochy alebo nakladacieho mies-
ta je dôležité, aby bol zaistený odtok vody z budovy a 
aby nákladné vozidlá stáli vodorovne. 

Počas procesu nakladania a vykladania potom nedo-
chádza k pretekaniu vody zo strechy vozidiel v naklada-
cích otvoroch na prítomné osoby a tovar. Rovnako sa 
tak predchádza poškodeniu vrát a vonkajšieho povrchu 
budov a nadmernému zaťaženiu bezpečnostných ná-
razníkov nakladacieho miesta.

3.3  Výška plošiny nakladacieho miesta a 
priestoru pod mostíkom

Výška plošiny nakladacieho miesta je odvodená podľa 
výšky podlahy najčastejšie používaných nákladných 
vozidiel. Jedná sa o vozidlá, ktoré sa vyskytujú najčas-
tejšie. Vozidlá s výnimočnými rozmeri je možné naložiť 
a vyložiť iným spôsobom.  

Výšky podlahy nákladných vozidiel:
Medzinárodná preprava (návesy): 1 100 - 1 400 mm

Ľahké (rozvozové) nákladné autá: 1 000 - 1 200 mm

Veľkoobjemové a malé kontajnery: 1 200 - 1 600 mm

Chladiace vozidlá: 1 300 - 1 500 mm

Veľkoobjemová preprava: 600 - 1 000 mm

3. Návrh nakladacieho miesta

3.4  Rozmery a nosnosť vyrovnávacieho 
mostíka

Dĺžka vyrovnávacieho mostíka je závislá na maximál-
nom možnom uhle stúpania interného prepravného 
vozidla a prekladaného tovaru.

Šírka nakladacieho mostíka závisí na šírke jednotlivých 
nákladných vozidiel a prekladaného tovaru. 

Pri nakladaní a vykladaní tovaru pod úrovňou nakla-
dacieho miesta alebo pri absencii navádzača kolies sa 
odporúčajú nakladacie mostíky so šírkou 2 250 mm, 
najmä pri použití elektrických vozíkov alebo ručných 
paletovacích vozíkov. 

Potrebná nosnosť vyrovnávacieho mostíka je súčet 
hmotností interného prepravného vozidla, jeho vodiča 
a najťažšieho bremena.

3.5 Typy a špecifikácia tesniaceho límca
Typ tesniaceho límca, jeho šírka, výška a špecifikácia 
použitého tesniaceho materiálu sú závislé na šírke a 
výške nákladného vozidla, výške nakladacieho miesta, 
rozmeroch vrát a požadovanom stupni utesnenie.

Povolené uhly sklonu (a):
Ručný paletový vozík max. 5,0 %

Elektrický prepravný paletový vozík: max. 7,0 %

Elektrický vysokozdvižný vozík: max. 10,0 %

Naftový alebo plynový  

vysokozdvižný vozík: max. 12,0 %

3. Návrh nakladacieho miesta

16.500 mm

18.000 mm

12.000 mm

6.000 mm10%

1,5%

3%

3.000 mm 2.700 mm

350 mm

α

2.000 mm

Vzhľadom k tomu, že veľa nákladných vozidiel je v zad-
nej časti vybavených hydraulickou plošinou, odporú-
čame pod nakladacím mostíkom nechať voľné miesto. 
Počas zachádzania nákladného vozidla bude sklopná 
plošina vozidla v otvore pod mostíkom.

Dobrý návrh 
 predchádza 
	poškodeniu	a	
 prispieva k zachova-
niu	funkčnosti

2.250 mm
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Vyrovnávacie mostíky od firmy Loading Systems zaisťu-
jú optimálne spojenie medzi mostíkom a podlahou ná-
kladného vozidla. Aj v prípadoch, kedy nie je podlaha 
nákladného vozidla v dôsledku nerovnomerného zaťa-
ženia úplne horizontálna, flexibilná konštrukcia mostíka 
jednoducho vyrovnáva vzniknutý výškový rozdiel náklo-
nom mostíka. 

4.  Vyrovnávacie 
 mostíky

Vďaka vyrovnávacím mostíkom PoweRamp Vám firma Loading Systems 
ponúka možnosť čo najefektívnejšie prekonať rozdiel výšky a dĺžky medzi 
podlahou nakladacieho miesta a nákladného vozidla. 

Zákazník je na prvom mieste 
Firma Loading Systems nájde vhodné riešenie pre 
akúkoľvek špecifickú situáciu, či už sa jedná o veľké 
distribučné centrá, sklad iba s niekoľkými nakladacími 
miestami, štandardné nákladné vozidlá alebo kamióny 
s dvoma podlažiami. Radi Vám poradíme s realizáciou 
Vášho nového projektu alebo renováciou staršieho za-
riadenia. 

Produkty podľa špecifických prianí zákazníka ponúkajú 
široké spektrum možností, ktoré prispievajú k jedno-
duchšiemu použitiu, zlepšujú bezpečnosť a prepojenie 
s inými zariadeniami alebo systémami používanými v 
nakladacích miestach. Okrem toho je samozrejme mož-
né prispôsobiť systém architektonickým možnostiam 
budovy. 

Počas viac než 45 rokov sme nazbierali veľa skúseností 
vo všetkých možných segmentoch trhu, ako je sklado-
vanie, energia, chladiace vozy, preprava, stavba, prie-
mysel a štátna správa. 

Nekonečné množstvo možností 
Naše vyrovnávacie mostíky sa dodávajú v hydraulickom 
prevedení, s výklopným alebo výsuvným dosadacím 
plechom, v mnohých rozmeroch, nosnostiach a s rôz-
nymi možnosťami stavebnej pripravenosti. Vďaka tomu 
môžete výrazne ušetriť na stavebných nákladoch. Ďal-
šou výhodou je tiež jednoduchá obsluha, vysoká kvalita 
a bezpečnosť Vášho vyrovnávacieho mostíka. 

Model 233M s výsuvným dosadacím plechom je možné 
pomocou samostatných ovládacích tlačidiel zasúvať a 
vysúvať. Vďaka tomu bude plech na podlahu náklad-
ného vozidla položený s mimoriadnou presnosťou, bez 
toho aby došlo napríklad k poškodeniu nákladu. 

Štandardná nosnosť je 60 kN alebo 100 kN. Možná je 
však aj akákoľvek iná nosnosť. 

Počas prekládky sa mostík automaticky pohybuje podľa 
pohybov nákladného vozidla. 

Vyrovnávacie mostíky firmy Loading Systems sú tiež 
vhodné k prekládke tzv. konečných nákladov pod úrov-
ňou nakladacieho miesta. 

Pre špecifické situácie je možné prispôsobiť pracovný 
dosah alebo uhol dosadacieho plechu. Vyrovnávacie 
mostíky je možné dodať takmer v akejkoľvek farbe ale-
bo v žiarovo pozinkovanom prevedení.

Efektívna a 
	bezpečná	 
nakládka a  
vykládka
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Odolnosť
Vďaka robustnej a samonosnej konštrukcii si môžete 
vybrať, či si želáte mostík vybaviť otvoreným alebo 
uzavretým dnom alebo priestorom pod mostíkom. 

Predný nosník na spodnom ráme slúži na zabezpečenie 
hydraulických a mechanických zariadení na spodnej 
strane nakladacieho mostíka. 

Vyrovnávacie mostíky od firmy Loading Systems sú vy-
bavené úplne uzavretým hydraulickým systémom. 

Bezpečnosť 
V nakladacom mieste sa vykonáva veľké množstvo 
logistických pohybov, ktoré je nutné vykonávať po 
správnych trasách. Loading Systems môže prispieť k 
zvýšeniu bezpečnosti v okolí Vášho nakladacieho mies-
ta a ponúka Vám k tomu široký sortiment produktov a 
príslušenstva. 

Nízky pracovný tlak 
Použitím jedného veľkého pochrómovaného hlavného 
valca s dvojitým utesnením pracuje hydraulický systém 
s mimoriadne nízkym tlakom. Dochádza tak k zníženiu 
poruchovosti a predĺženie životnosti. 
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Optimálna núdzová brzda 
Loading Systems má vo valci zabudovanú jedinečnú 
núdzovú brzdu, ktorá je na rozdiel od mnohých bez-
pečnostných ventilov pre prípad poškodenia hadíc 
odolná proti teplotným zmenám a poruchám. 

Prepínač núdzového zastavenia 
Ovládací panel je prípadne možné vybaviť prepínačom 
núdzového zastavenia s ovládačom pre znovuobnove-
nie funkcií (ak nehrozí nebezpečenstvo).

Protišmyková úprava
Mostík je štandardne pokrytý slzičkovým plechom. Prí-
padne ho možno vybaviť protišmykovou úpravou, ktorá 
pôsobí aj protihlukovo. 

Zabezpečenie mostíkov / vrát
Vyrovnávací mostík pri ručne a elektricky ovládaných 
vrátach je možné vybaviť blokáciou nakladacieho 
mostíka pri zatvorení vrát. Vyrovnávací mostík možno 
potom uviesť do prevádzky iba vtedy, ak sú vráta otvo-
rené. Tým sú vráta chránené proti prípadnému poško-
deniu mostíkom. 

Úspora energie a zníženie hlučnosti 
Produkty firmy Loading Systems sa nachádzajú v me-
dzipriestore medzi vnútorným a vonkajším prostredím. 
Cieľom je väčšinou udržiavať vonku chladno a vnútri 
teplo, alebo práve naopak. 

Loading Systems Vám v tejto situácii ponúka niekoľko 
riešení. Pritom hrajú dôležitú úlohu naše ovládacie pa-
nely, ktoré sú nastavené podľa požiadaviek zákazníka. 
Informujte sa napríklad na náš programovateľný prepí-
nač poradia pre ovládací panel. 

ISO riešenie nakladacích miest 
Naše hydraulické vyrovnávacie mostíky 233M s výsuv-
ným plechom o dĺžke 1 000 mm je možné zabudovať 
do nakladacej zostavy ISO. Priemyselné vráta sa potom 
zatvárajú pred vyrovnávacím mostíkom, čím je zaruče-
ná optimálna izolácia. 

Obložené nakladacie miesto alebo predsadená komora 
Pri chladiacich automobiloch s chladiacim zariadením 
alebo pri produktoch zo spracovaného mäsa je dô-
ležité, aby sa vráta nákladných vozidiel otvorili až po 
pristavení vozidla. Vhodným riešením je preto obložená 
podesta alebo medzery v podlahe nakladacieho miesta. 

Trvanlivé tesnenie proti prievanu 
Firma Loading Systems vyvinula odolné riešenia na 
utesnenie medzier na zadnej strane a bočných stranách 
medzi podlahou a vyrovnávacím mostíkom. 

Izolácia plošiny 
Izolácia plošiny vyrovnávacieho mostíka má tepelne 
izolačné a protihlukové vlastnosti. 

Silent Block 
Vyrovnávací mostík 232M s výklopným plechom je prí-
padne možné vybaviť zariadením Silent Block, ktoré 
výrazne znižuje hladinu hluku, ktorý vzniká po dojazde 
vyrovnávacieho mostíka do jeho najnižšej polohy. 

Právne normy 
Všetky vyrovnávacie mostíky firmy Loading Systems 
sú opatrené označením CE a sú v súlade so všetkými 
európskymi bezpečnostnými normami podľa EN 1398: 
2009. Okrem toho sú vyrovnávacie mostíky firmy Loa-
ding Systems testované v praxi a pomocou simulačné-
ho softvéru. 

STOP

STOP

1

2

Vyrovnávacie  
mostíky	spĺňajú	
	všetky	bezpečnostné	
požiadavky	európskej	
smernice
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V súlade s EN 1398 nie je povolené používať vyrovná-
vacie mostíky pod väčším uhlom sklonu, ako je povole-
ných ± 12,5 % (asi ± 7 °).

Na vyžiadanie a v rámci príslušných platných noriem je 
možné rozmery a pracovný dosah prizpôsobiť. 

4.1  232M vyrovnávacie mostík s výklopným 
dosadacím plechom

Model 232M od firmy Loading Systems je elektrohyd-
raulický vyrovnávací mostík s výklopným dosadacím 
plechom. Plošina aj plech sú na hydraulický pohon.

Rozmery a pracovný dosah vyrovnávacieho  
mostíka 232M:

Metrické rozmery (v mm):

Dĺžka 
plošiny 

Stavebná 
výška A B

2000 600 415 290

2500 600 370 280

3000 600 355 275

3500 600 315 270

4000 600 295 265

4500 900 355 600

5000 900 347 600

Šírka plošiny: 2 000 alebo 2 250 mm

Imperiálne rozmery (v mm)

Dĺžka 
plošiny 

Stavebná 
výška A B

2170 600 400 285

2770 600 365 275

3370 600 325 270

Šírka plošiny: 1 830 alebo 2 100 mm

Ovládanie
Vyrovnávací mostík 232M od firmy Loading Systems sa 
ovláda pomocou len jedného tlačidla. Počas trvalého 
stlačenia tlačidla začne plošina z východiskovej polohy 
stúpať nahor a po dosiahnutí najvyššej polohy sa vyklo-
pí dosadací plech. Po uvoľnení tlačidla zíde plošina a 
plech automaticky dole až na úroveň podlahy náklad-
ného vozidla. 

Tlačidlom pre automatický návrat sa vyrovnávací  mostík 
firmy Loading Systems po ukončení prekládky opäť 
automaticky vráti do východiskovej polohy.  

4. Vyrovnávacie mostíky 4. Vyrovnávacie mostíky

Dosadací plech
Dosadací plech má štandardnú dĺžku 400 mm a na po-
dlahe nákladného vozidla má pri použití nárazníkov o 
hĺbke 100 mm presah 225 mm. Plech je prípadne mož-
né predĺžiť na 500 mm a podľa druhu využitia je tiež 
možné upraviť uhol plechu. 

Otvorená konštrukcia pántu dosadacieho plechu je 
mimoriadne robustná a v pohyblivých častiach neza-
chytáva prach alebo zvyšky paliet. 

Rozsah využitia vyrovnávacieho mostíka 232M je možné 
zväčšiť zošikmením dosadacieho plechu alebo dodaním 
modelu s bočnými segmentmi dosadacieho plechu.

225 mm 400 mm

100 mm

A

B

O

Rozmery, pracovný 
rozsah	a	nosnosť	je	
možné	prispôsobiť	na	
požiadanie
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4.2  233M vyrovnávacie mostík s výsuvným 
dosadacím plechom 

Model 233M od firmy Loading Systems je elektrohyd-
raulický vyrovnávací mostík s výsuvným dosadacím ple-
chom. Plošina i plech sú na hydraulický pohon.

Rozmery a pracovný dosah vyrovnácieho  
mostíka 233M:

V súlade s EN 1398 nie je povolené používať vyrovná-
vacie mostíky pod väčším uhlom sklonu, ako je povole-
ných ± 12,5% (asi ± 7°). 

Na požiadanie a v rámci príslušných platných noriem je 
možné rozmery a pracovný dosah prispôsobiť. 

Výsuvný dosadací plech 
Štandardný, plynule vysúvací dosadací plech je možné 
vysunúť do dĺžky až 500 mm a na podlahe nákladného 
vozidla bude mať presah až 250 mm. Plech je prípadne 
možné predĺžiť na 1 000 mm a podľa druhu využitia je 
tiež možné upraviť uhol plechu. 

Rozsah využitia vyrovnávacieho mostíka 233M je mož-
né zväčšiť zošikmením dosadacieho plechu alebo do-
daním modelu s bočnými segmentmi. Tieto výborne 
fungujúci bočné segmenty minimalizujú riziko poško-
denia bočných stien nákladného vozidla. 
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Ovládanie 
Vyrovnávací mostík 233M sa štandardne dodáva s ovlá-
daním 4 tlačidlami. Samotné ovládanie je veľmi jedno-
duché. Počas trvalého stlačenia tlačidla určeného na 
zdvíhanie plošiny začne plošina z východiskovej polohy 
stúpať hore až do potrebnej výšky.  

Jedinečné sú potom samostatné tlačidlá na ovládanie 
vysúvania a zasúvania plechu, ktorý je možné ovládať 
v akejkoľvek polohe plošiny, vďaka čomu je možné 
umiestniť plech na podlahu nákladného vozidla s maxi-
málnou presnosťou.

Po uvoľnení tlačidiel zíde plošina a plech automaticky 
dole až na úroveň podlahy nákladného vozidla. 

Pomocou (impulzného) tlačidlá pre automatický návrat 
sa vyrovnávací mostík firmy Loading Systems po ukon-
čení prekládky vráti automaticky späť do východiskovej 
polohy.

Jednoduchá obsluha, 
vďaka	ktorej	je	možné	
umiestniť	dosadací	 
plech s maximálnou 
presnosťou

A

B

O

250 
500

100

Metrické rozmery (v mm):

Dĺžka 
plošiny  

Stavebná 
výška plech 500 mm plech 1 000 mm*

 A B) A B

2000 700 500 450 -  -

2500 700 395 405 470 470

3000 700 415 380 490 430

3500 700 375 365 435 405

4000 700 350 350 400 385

4500 1000 400 640 450 700

5000 1000 400 640 450 700

Šírka plošiny: 2 000 alebo 2 250 mm
*) Voliteľné

22 23



4.4  256 paralelný vyrovnávací mostík 
pre prekládku posledného nákladu 
z prednej časti vozidla a vysokého 
nákladu 

Vďaka paralelnému vyrovnávaciemu mostíku môžete 
jednoduchým spôsobom nakladať a vykladať posledný 
a vysoký tovar. Vyrovnávací mostík je na prednej strane 
opatrený paralelnou časťou, vďaka ktorej môže interné 
prepravné vozidlo horizontálne vojsť do nákladného 
vozidla.
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Špeciálne  vyrovnávacie 
mostíky	pre	špeciálne	
	použitie

4.3  253 vyrovnávací mostík pre nákladné a 
dodávkové vozidlá

Prajete si jeden vyrovnávací mostík pre nákladné aj 
dodávkové vozidlá? Túto možnosť Vám ponúka mostík 
PoweRamp 253.

Vyrovnávací mostík je vybavený deliteľným zasúvacím 
systémom. Pre nákladné vozidlá sa vyrovnávací mostík 
používa ako bežný vyrovnávací mostík s výsuvným ple-
chom. Pri prekládke dodávkových vozidiel sa vysúva 
iba prostredný segment. Okrem toho je upravená nos-
nosť nakladacieho mostíka, aby nedochádzalo k preťa-
ženiu dodávkových vozidiel.

4.5 CombiControl
Loading Systems sa špecializuje na kompletné dodávky 
a okrem základného ovládania individuálnych produk-
tov dodáva aj kompletné prepojené ovládacie systémy. 
Znamená to, že sme schopní dodať kombinované ovlá-
dacie panely pre vyrovnávacie mostíky, nafukovacie 
tesniace límce, tesniace límce s rolovateľnou hornou 
plachtou, priemyselné vráta a príslušenstvo. 

Kombinované riešenie 
Z estetického hľadiska vyzerajú kombinované riešenia 
lepšie ako jednotlivé ovládacie panely od rôznych do-
dávateľov. Skombinovaním ovládania rôznych produk-
tov do jedného panelu dôjde k zjednodušeniu prívodu 
elektrického prúdu a úspore nielen inštalačných nákla-
dov, ale aj nákladov na údržbu a opravy. 

Prepínače poradia 
Produkty a príslušenstvo firmy Loading Systems je 
možné spoločne s ovládacími panelmi CombiControl 
štandardne nastaviť presne podľa Vašich požiadaviek 
pomocou prepínača poradia. 

Štandardné tlačidlo pre automatický návrat a mož-
nosť automatického prepnutia poradia
Všetky ovládacie panely pre vyrovnávacie mostíky sú 
vybavené tlačidlom pre automatický návrat, ktorý po 
ukončení prekládky zabezpečí návrat vyrovnávacieho 
mostíka späť do východiskovej polohy. 

V prípade uvedenia do prevádzky tlačidla pre auto-
matický návrat je možné na paneli CombiControl au-
tomatickým prepínačom poradia nastaviť automatické 
uzavretie priemyselných vrát ihneď potom, akonáhle sa 
vyrovnávací mostík vráti späť do východiskovej polohy. 

Hlavný vypínač prívodu elektrického prúdu 
Všetky ovládacie panely sú štandardne vybavené hlav-
ným vypínačom prívodu elektrického prúdu so zabez-
pečením na visiaci zámok podľa normy EN 418. 

Advanced Control Centre 
Všetky ovládacie systémy sú pripravené pre použitie 
v systéme Advanced Control Centre. Pri ovládacích 
paneloch firmy Loading Systems nepotrebujete na zis-
tenie stavu produktov žiadne drahé prepínača citlivé na 
poruchy a senzory. Všetky ovládacie systémy sú opat-
rené LED indikátormi, ktoré ukazujú stav produktov a 
ihneď hlásia prípadné poruchy. 

Jednoduchá inštalácia 
Vďaka malým rozmerom nezaberú ovládacie systémy 
veľa miesta a je možné ich bez problémov inštalovať 
takmer všade. 

Príslušenstvo 
Všetky ovládacie panely je možné jednoducho vybaviť 
príslušenstvom od firmy Loading Systems, ktoré je opäť 
možné ovládať prepínačom poradia, aby bolo zabez-
pečené zlepšenie bezpečnosti nakladacieho miesta a 
jeho okolia, zníženie rizika škôd a zníženie energetickej 
spotreby. 

Pomocné zariadenia Docking assistant 
Signalizačné zariadenie Docking assistant udáva po-
mocou blikajúceho signálu zelená-červená vzdialenosť 
medzi zadnou časťou uzavretého nákladného vozidla a 
nakladacím miestom. Tento systém zjednodušuje pri-
stavenie vozidla a znižuje riziko poškodenia. 

1.500 mm

5.500 mm
1.200 mm

400 mm

400 mm
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Bezpečnostné ohradenie proti zjazdu z nakladacieho 
miesta 
Bezpečnostné ohradenie proti zjazdu je umiestnené na 
vnútornej strane pred vrátami nakladacieho miesta a 
jeho účelom je predísť náhodnému pádu osôb do na-
kladacieho priestoru, akonáhle dôjde k otvoreniu vrát. 

Bezpečnosť a certifikát CE-TÚV 
Ovládacie panely úplne spĺňajú všetky príslušné európ-
ske normy a majú certifikát CE-TÚV. Ich kvalita a bez-
pečnosť sú v súlade s platnými normami.

Zakladacie kliny pod kolesá 
Vďaka elektrickému senzoru odhalí zakladací klin pod 
kolesá, rovnako ako senzor vyhľadanie vozidla, prí-
tomnosť vozidla v nakladacom mieste. Manipulácia so 
zariadením (vrátami alebo mostíkom) podľa poradia 
určeného prepínačom poradia môže byť zahájená až 
po vyhľadaní vozidla. 

Osvetlenie 
Osvetlenie nakladacieho miesta zlepšuje viditeľnosť v 
nakladacom mieste. Akonáhle dôjde k uvedeniu vy-
rovnávacieho mostíka do prevádzky, uvedie sa do pre-
vádzky aj osvetlenie. 

Senzor vyhľadanie vozidla 
Prepínanie poradia na ovládacom paneli je možné 
nastaviť podľa požiadaviek zákazníka. V kombinácii so 
senzorom vyhľadanie vozidla môže prepínač poradia 
zabezpečiť, že k otvoreniu vrát dôjde až po pristavení 
nákladného vozidla. Dôjde tak k zvýšeniu bezpečnos-
ti nakladacieho miesta a v jeho okolí: nemôže nastať 
situácia, že vodič zíde pri cúvaní s vysokozdvižným 
vozíkom otvorenými vrátami z plošiny nakladacieho 
miesta. Okrem toho sa výrazne zníži únik energie, pre-
tože vráta sa otvoria až po utesnení otvoru nákladným 
vozidlom.

Výstražný alarm 
Vnútorný ovládací panel je možné tiež vybaviť akustic-
kým výstražným alarmom, ktorý je napojený na systém 
vyhľadanie vozidla. V prípade predčasného odchodu 
vozidla z nakladacieho miesta nastáva nebezpečná situ-
ácia, na ktorú upozorní akustický výstražný signál. 

Výstražné svetlá 
K zvýšeniu bezpečnosti nakladacieho miesta a v jeho 
okolia je možné do ovládania zapojiť signalizačné svet-
lá, nie však v kombinácii s výstražnými svetlami. 
Akonáhle dôjde k uvedeniu nakladacieho systému do 
prevádzky (vozidlo je pristavené), prepne sa vonkajšie 
signalizačné svetlo zo zelenej na červenú (odjazd vozi-
dla nie je bezpečný), akonáhle dôjde k vysunutiu mostí-
ka na podlahu nákladného vozidla, prepne sa vnútorné 
výstražné svetlo z červenej na zelenú ( nakladanie / 
vykladanie je možné). 

Po ukončení prekládky a návratu systému do východis-
kovej polohy sa prepne vonkajšie signalizačné svetlo z 
červenej na zelenú (odjazd vozidla je bezpečný) a vnú-
torné výstražné svetlo zo zelenej na červenú (prekládka 
nie je bezpečná). 

Široká	ponuka	príslušenstva	k	zvýšeniu	
	bezpečnosti	nakladacieho	miesta	a	jeho	okolia

4. Vyrovnávacie mostíky 4. Vyrovnávacie mostíky
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Možnosť	zabudovania	na	mieru
do	každého	prostredia	za	účelom	
výrazného	zníženia	stavebných	
 nákladov

4.6  Možnosti zabudovania a úsporné 
riešenia

Firma Loading Systems Vám ponúka celý rad možností 
zabudovania a profesionálnych elementov, aby bola 
schopná vyhovieť všetkým špecifickým požiadavkám 

zákazníkov. Pre každú situáciu sa dá nájsť vhodné rieše-
nie a my Vám ho radi pomôžeme realizovať. So správ-
nymi radami od profesionálov môžete výrazne ušetriť 
stavebné náklady. 

Typ 320

Typ 330

Typ 350

Rám vyrovnávacieho mostíka pre systém s podlahou 
(typ 320), konzol (typ 330) alebo úplne voľne záves-
ný systém (typ 350) 
Tieto typy sú úplne voľne závesné. Rám týchto typov sa 
privarí na rám, ktorý bol vopred namontovaný do otvo-
rov v betóne. 

Výhody: 
Nižšia prepravná veľkosť, čo vedie k výrazným úspo-• 
rám (približne 50%) prepravných nákladov. 
Nie je nutné ho zalievať do betónu. • 
Veľmi rýchla montáž. • 
Po inštalácii je vyrovnávací mostík ihneď vhodný k • 
použitiu. 

Samonosný závesný rám vyrovnávacieho mostíka  
(typ 310) 
Typ 310 má úplne otvorenú konštrukciu, kedy vyrov-
návací mostík visí v nakladacom priestore (otvor začína 
priamo pod mostíkom). Už počas výroby sa rám pri-
pevní k nakladaciemu mostíku. Na stavbe sa mostík s 

rámom zabuduje do otvorov v betóne, privarí sa k oce-
ľovým železobetónovým kolíkom a zaleje betónom. 

Výhody: 
Veľmi rýchla montáž. • 

Typ 310
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Krabicový model so strateným debnením (typ 340) 
Už počas výroby typu 340 sa vyrovnávací mostík opatrí 
plechovým debnením. Mostík sa dopraví na miesto 
inštalácie na dočasnom snímateľnom (drevenom) deb-
není, kde sa mostík a rám privarí k armovaniu betóno-
vej konštrukcie. Potom sa mostík zaleje do betónu a 
odstráni sa snímateľné drevené debnenie. 

Výhody: 
Veľmi rýchla montáž. • 
Nízke konštrukčné náklady, bez zložitého a nákladné-• 
ho debnenia. 

Typ 360

Samonosný závesný rám zabudovaný do vyrovnáva-
cieho mostíka (typ 360) 
Typ 360 má úplne otvorenú konštrukciu, kedy vyrov-
návací mostík visí v nakladacom priestore (otvor začína 
priamo pod mostíkom). Už počas výroby sa rám pripev-
ní k nakladaciemu mostíku. Na stavbe sa vyrovnávací 
mostík privarí k rámu, ktorý bol vopred namontovaný 
do otvorov v betóne. 

Výhody: 
Nie je nutné ho zalievať do betónu. • 
Vopred namontovaný rám možno pred inštaláciou • 
vyrovnávacieho mostíka pripevniť k podlahe. 
Veľmi rýchla montáž. • 
Po inštalácii je vyrovnávací mostík ihneď vhodný k • 
použitiu. 

Typ 340

Samonosný závesný rám zabudovaný do vyrovnáva-
cieho mostíka, vhodný pre zabudovanie s elementa-
mi z prefabrikovaného betónu (typ 370/375/380) 
Tieto typy sú porovnateľné s typom 360, po obvode 
rámu sú však opatrené ukotvením. Predná časť rámu je 
zosilnená. Rám je vybavený nastaviteľnými skrutkami 
v zadnej časti (typ 370) alebo po celom obvode (typ 

375/380), aby bola zaručená rovnaká výška mostíka s 
podlahou. 

Výhody: 
Veľmi rýchla montáž. • 
Nízke konštrukčné náklady, bez zložitého a • 
 nákladného debnenia.

Nízke	stavebné	náklady	a	veľmi	
rýchla	a	jednoduchá	montáž

Typ 380

Typ 370

Typ 375
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5.  Vyrovnávací mostík 
malých rozmerov a 
sklopné plechy

Na	preklenutie	menších	
výškových	rozdielov

Loading Systems Vám ponúka kompletnú ponuku vyrovnávací mostík 
malých rozmerov a sklopných  plechov, ktoré vám umožnia prekonať roz-
diel medzi výškou  nakladacej plošiny a vozidla. Vyrovnávací mostík ma-
lých rozmerov s sklopné plechy je možné  jednoducho namontovať do 
nových projektov aj do už existujúcich  pracovísk.

5.1  105 mechanický vyrovnávací mostík 
malých rozmerov s výklopným plechom

Loading Systems 105 je mechanický vyrovnávací mos-
tík malých rozmerov s výklopným plechom. Plošina 
aj plech sa obsluhujú mechanicky. Vyrovnávací mos-
tík malých rozmerov 105 sa používa predovšetkým v 
miestach, kde je nemožná výstavba klasického nakla-
dacieho mostíka alebo pri len nepatrnom výškovom 
rozdiele medzi podlahou nákladného vozidla a nakla-
dacieho miesta.  

5.2  106 mechanický stabilný vyrovnávací 
mostík 

Mechanický stabilný vyrovnávací mostík sa používa pre-
dovšetkým v miestach, kde je nemožná výstavba kla-
sického nakladacieho mostíka alebo pri len nepatrnom 
výškovom rozdiele medzi podlahou nákladného vozidla 
a nakladacieho miesta. 

Výhody: 
Kompaktný výrobok s minimálnou dobou montáže. • 
Obsluhovateľný jednou osobou. • 
Automaticky vyrovnáva pohyby nákladného vozidla. • 
Bezpečné prepojenie nakladacieho miesta a podlahy • 
nákladného vozidla. 
Automaticky sa vracia do východiskovej polohy, keď • 
nákladné auto opustí nakladacie miesto. 
Zabezpečenie - nie je možné ho odcudziť! • 
Minimálne nároky na údržbu.• 
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 5. Vyrovnávací mostík malých rozmerov a sklopné plechy

5.5  117 sklopné plechy na železničné 
vagóny a vagóny s tovarom

Hliníkové sklopné plechy sú mimoriadne vhodné na na-
kladanie a vykladanie železničných vagónov a vagónov 
s tovarom. Sklopný plech vo východiskovej polohe visí 
vertikálne pred nakladacím miestom. Pri prekladaní sa 
sklopný plech pomocou vstavanej rukoväte vyzdvihne z 
navádzacích koľají, umiestni sa na podlahu vozňa s tova-
rom a potom sa opäť premiestni do navádzacích koľají. 

5.3 105 mobilný sklopný plech
Mobilný sklopný plech sa skladá z hliníkovej dosky s 
protišmykovou úpravou a používa sa pri nakladaní a 
vykladaní vozidiel pomocou napríklad ručných paleto-
vacích vozíkov a pojazdných kontajnerov. 

Výhody: 
Jednoduchá preprava. • 
Povrch s protišmykovou úpravou. • 
Minimálna vlastná hmotnosť. • 
Jednoduché čistenie. • 
Odolný proti poveternostným vplyvom. • 
Poistka proti nežiaducemu sklzu. • 
Minimálna investícia.• 

5.4  116 mobilný sklopný plech na 
kontajnery 

Mobilné hliníkové a oceľové sklopné plechy na kontaj-
nery sa používajú pri nakladaní a vykladaní kontajnerov. 
Vďaka zabudovaným otvorom pre vidlice vysokozdviž-
ného vozíka sú tieto sklopné plechy jednoducho a 
rýchlo premiestniteľné.

5.6  125 hliníkový sklopný plech
Hliníkové sklopné plechy sú vhodné na prekonanie ma-
lých až stredne veľkých výškových rozdielov a môžu byť 
obsluhované jednou osobou. Sklopné plechy sa dajú 
bočne posúvať a v čase, keď sa nepoužívajú, sú verti-
kálne umiestnené pri nakladacom mieste. Automatická 
brzda zabraňuje nežiaducemu pádu sklopného plechu.

 5. Vyrovnávací mostík malých rozmerov a sklopné plechy

Jednoduchá obsluha len jednou osobou

5.7  126 oceľový sklopný plech
Pomocou týchto oceľových alebo hliníkových sklopných 
plechov je možné vyriešiť veľké množstvo situácií nakla-
dacieho miesta. Majú nosnosť až 6 ton a môžu preko-
nať výškový rozdiel až 250 mm. Všetky typy sklopných 
plechov sa dodávajú v pevnom a posuvnom prevedení. 
Vďaka pružinovému systému, ktorý nevyžaduje údržbu, 
môže tieto veľké sklopné plechy jednoducho obslu-
hovať iba jedna osoba. Automatická brzda zabraňuje 
nežiaducemu pádu sklopného plechu. 
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Riešenie podľa špecifických požiadaviek 
zákazníka 

Produkty podľa špecifických prianí zákazníka po-• 
núkajú široké spektrum možností, ktoré prispievajú 
k jednoduchšiemu použitiu, zlepšujú bezpečnosť 
a prepojenie s inými produktami alebo systémami 
používanými v nakladacom mieste. Okrem toho je 
samozrejme tiež možné prispôsobiť systém architek-
tonickým možnostiam budovy.

Odolnosť a údržba 
Mimoriadne stabilná a robustná plošina je zhotovená • 
z kvalitnej ocele. 
Agregát je umiestnený na spodnom ráme, a tak nie • 
je vystavený vibráciám a možnému poškodeniu z von-
kajšej strany. 
Hydraulický systém je úplne uzavretý a vďaka tomu • 
je aj v najextrémnejších podmienkach odolný voči 
nečistotám. 
Na plošine je servisný otvor, ktorý slúži k jednoduchej • 
a rýchlej údržbe. 
Guličkové ložiská, ktoré nevyžadujú údržbu, zaručujú • 
minimálne zaťaženie a dlhú životnosť. 

Kvalita a bezpečnosť 
Nožnicové plošiny PowerLift plne spĺňajú bezpeč-• 
nostné požiadavky normy EN 1570 a majú označenie 
CE. 
Na dosiahnutie optimálnej presnosti a prevedenia sú • 
nožnicová ramená rezané počítačom. 
Zdvižné plošiny PowerLift sú po obvode spodnej • 
strany dosky opatrené bezpečnostnou lištou proti 
privretiu. 
Hydraulický agregát je vybavený bezpečnostným • 
pretlakovým ventilom a spätným ventilom, ktorý za-
braňuje poškodeniu hydraulického systému v prípade 
pretlaku. 
Kvalitné zdvíhacie valce sú zabezpečené proti po-• 
škodeniu hadíc: v prípade porušenia hadice dôjde k 
okamžitému zastaveniu pohybu nožnicovej plošiny. 
Podpery pre klesanie v rohoch plošiny zaručujú vyso-• 
kú stabilitu v najnižšej polohe. 

Funkčnosť a jednoduchá obsluha 
Jednoduchá obsluha pomocou ručného skrinkového • 
ovládača s dvomi tlačidlami. 
maximálnu výšku zdvihu je možné jednoducho upra-• 
viť pomocou plynulo nastaviteľného koncového vypí-
nača. 

Jednoduché prekonanie  
veľkých	výškových	rozdielov

PowerLift je hydraulická nožnicová zdvižná plošina, 
ktorú možno vďaka modulárnemu konceptu dodať v 
najrôznejších rozmeroch a s rôznou nosnosťou. Vďaka 
tomu je možné vyhovieť takmer všetkým špecifickým 
požiadavkám zákazníka. Nožnicové plošiny firmy 
 Loading Systems sa vyznačujú odolnosťou, kvalitou, 
bezpečnosťou, funkčnosťou a jednoduchou obsluhou. 

6.		Nožnicové	 
plošiny

Nožnicové plošiny PowerLift od firmy Loading Systems slúžia na prekona-
nie veľkých výškových rozdielov medzi vozovkou a podlahou nákladného 
vozidla alebo medzi nakladacím miestom a podlahou nákladného vozidla. 
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6.5 Možnosti a príslušenstvo
Rozsiahly štandardný program plošín PowerLift firmy 
Loading Systems je možné podľa špecifických požiada-
viek a prianí zákazníka rozšíriť o veľa ďalších možností a 
príslušenstva. 

Krátky zoznam možností: 
1. Horizontálny nájazdový plech v hydraulickom a me-

chanickom prevedení.
2. Spodná bezpečnostná ochrana z pozinkovaného 

oceľového drôtu.
3. Bezpečnostná zábrana proti zídeniu z plošiny. 
4. Osadenie plošiny v betóne.
5. Zväčšenie plochy plošiny podľa priania.
6. Zasúvacie ochranné zábradlie.
7. RAL farebné prevedenie podl'a želania.
8. Zábrana proti pádu na plošine.

6.2  Elektrohydraulická nožnicová zdvižná 
plošina s deleným horizontálnym 
nájazdovým plechom

Nájazdový plech je rozdelený na jednotlivé diely a je 
možné ho tak prispôsobiť rôznym šírkam vozidiel. 
Účelom deleného nájazdového plechu je umožniť bez-
problémový nájazd vysokozdvižného alebo paletového 
vozíka na plošinu. 
Nájazdové plechy je možné umiestniť na dlhšiu aj krat-
šiu hranu plošiny bez toho aby došlo k ohrozeniu jej 
stability. 
Plošina a nájazdový plech sú zhotovené z dosky s pro-
tišmykovou úpravou, ktorá výrazne znižuje riziko po-
šmyknutia. 

6.3  Elektrohydraulická nožnicová  
plošina so zábradlím

Jedno alebo viac ochranných zábradlí zaručuje bezpeč-
nosť osoby stojacej na plošine. 
Jednoduchá obsluha priamo z plošiny. 
Vysoko kvalitný materiál je zárukou dlhej životnosti a 
minimálnej údržby. 

6.1  Elektro-hydraulická nožnicová plošina 
pre prekládku tovaru

Mimoriadne sa hodí na prekonanie veľkých výškových • 
rozdielov napríklad medzi úrovňou vozovky a náklad-
ným vozidlom. 
Jednoduchá obsluha pomocou ručného ovládača s • 
dvomi tlačidlami, ktorý je opatrený bezpečnostným 
vypínačom na kľúč, aby sa predišlo nežiaducemu po-
užívaniu. 
Bola navrhnutá a vytvorená tak, aby optimálne pra-• 
covala aj v extrémnych podmienkach, ako je teplo, 
zima, dážď a blato. 
Mimoriadne stabilná a robustná plošina je zhotovená • 
z dosky s protišmykovou úpravou a bola navrhnutá a 
vytvorená tak, aby odolala vysokému zaťaženiu ko-
lies. Vďaka tomu je táto zdvižná plošina mimoriadne 
vhodná na prepravu naloženého paletovacieho alebo 
vysokozdvižného vozíka. 

6. Heftafels 6. Heftafels

6.4  Nožnicové plošiny pre kamióny s  
dvomi oddelenými ložnými  
priestormi nad sebou

Pre nákladné vozidlá s dvojitou nakladacou plochou 
dodáva firma Loading Systems zdvojené nožnicové 
plošiny. 

Štandardný  
program	je	možné	
rozšíriť	o	veľké	 
množstvo	možností	 
a	príslušenstva

1 2

3 4

5 6
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Jednoduché	použitie	pri	absencii	
nakladacieho miesta

7.1 130 mobilný vyrovnávací mostík
Pomocou mobilného vyrovnávacieho mostíka sa vyso-
kozdvižný vozík dostane priamo do nákladného vozidla. 
Vyrovnávací mostík je možné vysokozdvižným vozíkom 
jednoducho premiestniť. 

Vďaka centrálne umiestnenej osi je možné mobilný vy-
rovnávací mostík jednoducho premiestniť i v minimálnom 
manipulačnom priestore. Mobilný vyrovnávací mostík sa 
uvádza do potrebnej nakladacej výšky pomocou ručné-
ho hydraulického čerpadla alebo elektrohydraulického 
čerpadla a ďalej sa zakotví na nákladnom vozidle alebo 
podlahe kontajnera. 

Po pripevnení rýchloupínacím zariadením sa stredová os 
uvedie do polohy na voľno. Počas prekládky nemá stre-
dová os nosnú funkciu a mobilný vyrovnávací mostík sa 
preto pohybuje v rovnakom smere ako nákladné vozidlo.

7.2  135 mobilný vyrovnávací mostík pre 
nakládku a vykládku z troch strán

Tento mobilný vyrovnávací mostík má výškovo nastaviteľ-
ný ručný navijak v prednej osi navijaku, alebo elektrický 
pohon. S týmto mobilným vyrovnávacím mostíkom je 
možná nakládka alebo vykládka troch nákladných vozi-
diel a/alebo kontajnerov súčasne.

7.3 140 pevný nájazdový mostík 
S týmto prejazdovým mostíkom sa dá jednoducho pre-
konať výškový rozdiel medzi nakladacou a vykladacou 
plošinou a terénom. 

7.  Mobilný  vyrovnávací 
mostík a pevný 
 nájazdový mostík 

Mobilný vyrovnávací mostík je ideálnym riešením pre prekonanie 
 výškového rozdielu medzi nákladným vozidlom a vozovkou pri absencii 
nakladacieho miesta. 
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Kvalita a dlhá životnosť
Všetky produkty od spoločnosti Loading Systems spĺ-
ňajú najvyššie kvalitatívne požiadavky. Pre tesniace 
límce to znamená, že použité závesy sú vysoko odolné 
voči opotrebovaniu, UV žiareniu aj extrémnym teplo-
tám.

Spoločnosť Loading Systems si vybrala stabilnú kon-
štrukciu, vďaka čomu tesniace límce aj po dlhšom čase 
nejavia známky opotrebenia a spodné časti závesov sa 
nevytáčajú smerom von.  

8. Tesniace límce
Tesniace límce od spoločnosti Loading Systems sú profesionálne, mimo-
riadne stabilné a majú dlhú životnosť. Znížia energetické straty, ochrá-
nia Váš tovar a prispejú k ergonomickému pracovisku s nižšou práce-
neschopnosťou. Široká ponuka tesniacich límcov od spoločnosti Loading 
Systems Vám prináša veľa možností v závislosti od rôznych typov vozi-
diel, ktoré sú pristavené k nakladaciemu miestu, druhu nakladaných či 
vykladaných produktov a typu skladu.

Výšku horného vankúša je možné ručne alebo elektric-
ky upraviť. 

Vankúše sa dodávajú v rôznych šírkach a hĺbkach a 
možno ich dodať aj v rôznych farebných kombináciách. 

V prípade intenzívneho používania odporúča firma 
 Loading Systems zosilniť postranné vankúše po celej 
výške presahujúcimi pásmi. Tieto pásy sa pohybujú 
 rovnako ako pristavené vozidlo. Dochádza tak k zvýše-
niu odolnosti límca.

8.1 400 vankúšový tesniaci límec
Vankúšové tesniace límce sa používajú vtedy, ak sú 
rozdiely v rozmeroch jednotlivých nákladných vozidiel 
iba minimálne. Je to napríklad v prípade, že používate 
vlastný vozový park alebo vysoko štandardizované ná-
kladné vozidlá.

Vankúšové tesniace límce firmy Loading Systems sa často 
využívajú v nakladacích miestach, kde dochádza k pre-
kládke výmenných návesov a pojazdných kontajnerov.

Vankúšové tesniace límce majú najlepšie izolačné a 
tesniace vlastnosti proti prievanu. Slúži tiež na zakrytie 
medzier medzi stenou a vrátami vozidla. 

Pre tesniace límce sa používajú menšie brány, čím 
vznikne menší nakladací otvor. Vozidlá musia prísť pres-
ne na stred. 

Matracové	tesniace	límce	majú	najlepšie	a	
najúčinnejšie	izolačné	a	tesniace	vlastnosti	
proti prievanu

600-700 mm250-350 mm
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Zabudovanie 
Z estetického hľadiska je možné plachty tesniaceho 
límca zabudovať do konštrukcie alebo predsadenej 
komory. 

8.2 403 plachtový tesniaci límec 
Šírku plachty tesniacich límcov 403 od firmy Loading 
Systems je možné upraviť, a preto sú mimoriadne vhod-
né pre miesta s vysoko variabilným vozovým parkom.

Robustná stlačiteľná pružná konštrukcia 
Väčšina plachtových tesniacich límcov sa dodáva so 
stlačiteľnou pružnou konštrukciou. Ak sa vozidlo pri 
pristavení príliš vychýli do strany, dôjde k pohybu celé-
ho rámu do strany, čo zamedzí poškodeniu tesniaceho 
límca a / alebo vozidla.

V prípade nízkeho krytého vstupu sa odporúča využiť 
nožnicový rám, vďaka ktorému celá predsadená kon-
štrukcia paralelne zájde späť a nedvíha sa hore ako u 
štandardného prevedenia. 

Navádzacie značenie 
Navádzacie pruhy umiestnené na plachtách pomáhajú 
vodičovi vozidla zájsť na stred. 

8. Tesniace límce 8. Tesniace límce

Plachty z jedného kusu 
Plachty hornej a bočnej časti sú z jedného kusu. V 
mieste napojenia bočnej plachty na hornú plachtu vply-
vom presahu plachiet nedochádza ku vzniku medzier, 
ktoré môže zapríčiniť prievan. 

Odtok vody 
Obvodová plachta zaisťuje odtok vody z hornej časti 
límca. Vďaka tomu počas prekládky nepresakuje voda 
otvorom vrát alebo na prekladaný tovar. Už pri návrhu 
nakladacieho miesta je nutné počítať s tým, aby nedo-
chádzalo k zatekaniu dažďovej vody zo strechy vozidla 
do nakladacieho otvoru. 

Niekol’ko spôsobov  
prispôsobenia 
 systému architek-
tonickému	vzhľadu	
budovy
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Horná plachta a bočné plachty 
Aby bola zabezpečená flexibilita a pružnosť bočných 
plachiet, pridávajú sa do plachiet firmy Loading  Systems 
monofilové vlákna, alebo sa plachty zosilňujú pomocou 
listových pružín. 

Horná plachta musí dobre priliehať k rohom náklad-
ných vozidiel. Preto je nutné, aby bola mimoriadne 
pružná. Loading Systems za týmto účelom používa 
polyesterové vlákna s prímesou multifilových vlákien, 
alebo plachtu zosilnenou pomocou listových pružín. 

Horné plachty sa dodávajú v nasledujúcich  
vyhotoveniach: 
1. štandardná horná plachta
2. dvojito laminovaná horná plachta
3. rez v hornej plachte

Vystužená plachta sa štandardne dodáva v čiernej (zod-
povedá farbe RAL 9011) alebo modrej farbe (zodpo-
vedá farbe RAL 5010). Plachtu s listovými pružinami je 
možné dodať v rôznych farbách. 

Rovnako navádzacie pruhy je možné dodať v mnohých 
farebných prevedeniach. Ich farbu je možné zladiť s 
farbou budovy, nakladacieho mostíka alebo priemysel-
ných vrát.  

8. Tesniace límce 8. Tesniace límce

Inovatívna roleta na prekonanie výškových rozdielov 
Môžu nastať situácie, kedy bude výškový rozdiel medzi 
vozidlami príliš veľký a nebude možné použiť štan-
dardnú hornú plachtu. Horná plachta, ktorá je vhodná 
pre menšie vozidlá, by u väčších vozidiel prekážala v 
pracovnom priestore. Jedná sa napríklad o nakladacie 
miesta, ktoré slúžia pre mimoriadne veľké kamióny s 
dvoma podlažiami a klasické nákladné autá, alebo tes-
niace límce, ktoré používajú nákladné vozidlá a dodáv-
kové vozidlá. 

Roleta s elektrický pohonom od firmy Loading Systems 
slúži na prekonanie výškových rozdielov až do 2 500 mm. 
Ovládacie tlačidlo rolety Rollerblind je súčasťou ovláda-
cích panelov CombiControl firmy Loading Systems. 

Roletu je možné tiež použiť takmer u všetkých ostat-
ných modelov tesniacich límcov iných značiek.

Odporúčané možnosti:
1. čísla na hornej plachte 
2. rohové tesnenie

1 2 3

Výborne	použiteľné	a	mimoriadne	vhodné	
pre nakladacie miesta s vysoko variabilným 
vozovým parkom

Optimálne utesnenie 
Správny výber šírky, výšky a hĺbky tesniaceho límca, 
výšky hornej plachty a šírky bočných plachiet zaisťuje 
optimálne utesnenie nákladných vozidiel a voľný pra-
covný priestor počas prekládky. Vzhľadom k tomu, že 
každé nakladacie miesto je jedinečné, dodáva Loading 
Systems tesniace límce akýchkoľvek rozmerov podľa 
požiadaviek zákazníka a tiež horná plachta a bočné 
plachty sú k dostaniu v rôznych rozmeroch. 

Rozmery

Šírka 3200 až 3600 mm  
(štandardne 3400 / 3500 mm)

Výška 3200 až 4 600 mm  
(štandardne 3400 / 3500 / 4600*mm)

Hĺbka 0 / 600 / 900 mm

Šírka bočných 
závesov

600 / 700 mm

Výška horného 
závesu

900 / 1000 / 1 200 mm

*Model pre vjazd a výjazd
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8. Tesniace límce 8. Tesniace límce

Tesniace límce Loading Systems  
sú profesionálne, mimoriadne 
 stabilné a trvanlivé

8.3  405 plachtový tesniaci límec s špeciálne 
penové jadro 

Plachtový tesniaci límec PowerShelter 405 od firmy 
Loading Systems má mimoriadnu životnosť. K dlhšej 
životnosti prispieva špeciálne penové jadro v bočných 
dieloch a konštrukcia pohyblivej strechy. Vďaka tomu 
sa zvyšuje jeho životnosť a zlepší sa estetický vzhľad 
budovy. 

Môže sa stať, že Vaše nakladacie miesto budú používať 
vozidlá s kontajnermi, ktoré pri prekládke dosahujú mi-
moriadnej výšky. Aj v týchto situáciách je tesniaci límec 
PowerShelter 405 tým správnym riešením. 

Strešný diel nastaviteľný na výšku 
Plachtový tesniaci límec PowerShelter 405 je opatrený 
strešným dielom s pohyblivou konštrukciou, ktorá v 
prípade vysokého nákladného vozidla (až 4 500 mm) 
umožňuje vychýlenie strechy dopredu a/alebo dozadu. 

Bočné segmenty je možné vyklápať  
dozadu a do strán 
Bočné časti tesniaceho límca PowerShelter 405 od fir-
my Loading Systems sú mimoriadne pružné a opatrené 
penovým jadrom. Vďaka tomu nemôže dôjsť prakticky 
k žiadnemu poškodeniu, ak sa nákladné vozidlo pristaví 
našikmo (alebo mimo stred).

8.4  407 nafukovací tesniaci límec 
Nafukovací tesniaci límec PowerShelter 407 od firmy 
Loading Systems sa úplne prispôsobí kontúram náklad-
ného vozidla a patrí medzi najefektívnejšie a najtrvan-
livejšie spôsoby tesnenia nakladacích miest, ktorý je 
možné použiť pre vel'a najrôznejších typov nákladných 
vozidiel. 

Zabudovanie alebo predsadená konštrukcia 
Z estetického hľadiska je možné tesniaci límec zabudo-
vať do konštrukcie alebo predsadené komory. 

Uplatnenie pre najrôznejšie druhy vozidiel 
Nafukovací tesniaci límec PowerShelter 407 je mimo-
riadne vhodný pre vozový park s výrazne odlišnými 
výškami a šírkami vozidiel. Horný nafukovací vankúš je 
prípadne možné nafúknuť až do výšky 1 700 mm bez 
toho, aby jeho časť presahovala von. Ak sa dosiahla 
strecha vozidla, horný vankúš sa už ďalej nebude zväč-
šovať. 

Mimoriadne vhodný pre typ s jazdnou dráhou
Nafukovací tesniac límec je tiež mimoriadne vhodný 
pre použitie v prejazdnom nakladacom mieste. V ne-
nafúknutom stave sú vráta úplne voľné a je možné tak 
bez problémov prejsť do budovy. Veľké vozidlá a do-
dávkové automobily je možné jednoducho utesniť. 
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Rozmery 
Firma Loading Systems dodáva nafukovacie límce s 
harmonikovým skladaním v rôznych rozmeroch. 

Oceľové izolačné sendvičové strešné panely a bočné 
panely sa dodávajú v niekoľkých farebných prevede-
niach. To isté platí aj pre signalizačné pásy a vankúše.

Rozmery

Šírka 

Výška

Hĺbka 

3200 až 4 500 mm (štandardne 3500 mm)

3700 až 6 000 mm (štandardne 3 700 mm)

0 až 1 200 mm (štandardne 800 mm)

Šírka bočných 
matracov 600 / 700 / 800 mm

Výška horného 
matraca 1100 / 1300 / 1500 / 1 700 mm

Materiály a konštrukcia s dlhou životnosťou
Počas pristavovania vozidla sú vzduchové vankúše 
úplne zasunuté za signalizačnými pásmi. K nafúknutiu 
vankúšov dôjde behom niekoľkých sekúnd až po úpl-
nom zastavení vozidla. Vďaka minimálnemu kontaktu 
tesniaceho límca s vozidlom má PowerShelter 407 mi-
moriadnu životnosť. 

8. Tesniace límce 8. Tesniace límce

Najefektívnejší	
a	najtrvanlivejší	
spôsob tesnenia 
nakladacích 
miest

V prípade nečakaného odchodu vozidla počas doby, 
keď sú vankúše stále nafúknuté, zaisťuje úplne pohyb-
livá konštrukcia vychýlenie nafúknutých vankúšov sme-
rom von. Týmto spôsobom sa predchádza poškodeniu 
nosnej konštrukcie a samotných vankúšov. 

Na rozdiel od iných systémov sú vankúše firmy Loading 
Systems tesniaceho límca modelu 407 odolné proti 
pretrhnutiu. Nemožno ich poškodiť ostrými a vyčnieva-
júcimi hranami vozidiel alebo predčasným odchodom 
z nakladacieho miesta. Je to preto, že sú vyrobené z 
mimoriadne pevnej čiernej PVC plachty, ktorá bola 
vysokofrekvenčne zvarená a je odolná proti poveter-
nostným vplyvom.

Defekt (únik vzduchu) z vankúšov od firmy Loading 
Systems je vďaka hrúbke použitej plachty takmer ne-
možný. K vráteniu vankúšov do vyfúknutej polohy 
využíva firma Loading Systems navíjací systém po-
háňaný motorom. Vankúše firmy Loading Systems 
sú preto v nenafúknutom stave vždy starostlivo 
schované za signalizačnými pásmi. 

Zabudované ovládanie 
Ovládacie tlačidlo tesniaceho límca PowerShelter 407 
je súčasťou ovládacích panelov CombiControl firmy 
 Loading Systems. Na vyžiadanie je možné tesniaci 
límec 407 tiež opatriť prepínačom poradia. Ten zabez-
pečí, že k otvoreniu vrát dôjde až po nafúknutí tesnia-
ceho límca 407.
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Predsadené komory je možné dodať ako samostatné 
jednotky alebo spojené vedľa seba. V oboch prípadoch 
je možné za účelom ušetrenia priestoru zvoliť pílovité 
usporiadanie nakladacích miest. 

Predsadená nakladacia komora môže byť vyrobená aj 
so stohovacími plošinami, vďaka čomu je možné po 
pristavení nákladného vozidla otvoriť dvere.

Podesty 
Projekty, pri ktorých zohráva väčšiu či menšiu úlohu 
izolácia a poveternostné podmienky, dodáva firma 
Loading Systems štandardné riešenia alebo špecifické 
riešenia na mieru.

Ak si porovnáme náklady a daňové výhody, predstavuje predsadená 
nakladacia komora (dock house) ekonomicky výhodná alternatíva 
 tradičných  prekládkových systémov. Relatívne drahý priestor v budove 
je možné vďaka predsadenej komore efektívne využiť. 

9.  Predsadené 
 nakladacie komory – 
dock house

Ekonomicky príťažlivé
Pri rekonštrukcii budovy alebo sťahovaní Vašej firmy je 
možné komory ľahko premiestniť. Okrem toho ponú-
ka predsadená nakladacia komora bezpečné riešenie 
podľa HACCP, vďaka ktorému sú nakladacie otvory 
umiestnené mimo budovy a skladovací priestor je mož-
né úplne uzavrieť. 

Zabezpečenie a izolácia 
Vďaka (termickému) deliacemu priestoru medzi budo-
vou a vybavením nakladacieho miesta je možné budo-
vu lepšie uzatvárať a efektívnejšie vykurovať. 

Kompletná jednotka 
Predsadená komora sa skladá z podesty s vyrovnáva-
cím mostíkom akéhokoľvek typu podľa Vášho želania 
s bezpečnostnými nárazníkmi. Pre hornú stavebnú 
konštrukciu je prípadne možné dodať aj (ne) izolované 
strešné a bočné panely a tesniaci límec podľa Vášho 
výberu. 

Často sa používajú rovnaké bočné a strešné panely, 
ktoré už boli použité pri výstavbe budovy. 

Vďaka prepojenému zabudovanie predsadenej komo-
ry a vyrovnávacieho mostíka vznikne aj pri minimálnej 
výške nakladacieho miesta správna výška priestoru pod 
mostíkom pre zadné čelo vozidla. 
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Prechodová zóna medzi nakladacím miestom a nákladným vozidlom pred-
stavuje zvýšené riziko. Môže sa napríklad stať, že dôjde k predčasnému 
odchodu vozidla. Počas prejazdov vysokozdvižného vozíka v návese alebo 
nákladnom vozidle môže dôjsť k jeho posúvaniu a následnému spadnutiu 
plechu alebo lišty vyrovnávacieho mostíka z podlahy nákladného vozidla. 

10.		Bezpečnostné	
 systémy

10.1 505 Zaistenie nákladných vozidiel

Predčasný odjazd
Väčšina nehôd v okolí nakladacieho miesta je spôsobe-
ná predčasným odjazdom nákladného vozidla. Stáva sa 
to často kvôli chýbajúcej komunikácii medzi vodičom 
nákladného vozidla a vodičom vysokozdvižného vozíka 
alebo operátorom v distribučnom centre.

Posúvanie nákladného vozidla alebo ťahača 
Ďalšia nebezpečná situácia môže vzniknúť pri posúvaní 
vozidla. Pri každom vjazde vysokozdvižného vozíka na 
nákladné vozidlo alebo náves vozidla mierne posunie. 
Môže sa to stať aj napriek zabezpečeniu vozidla ručnou 
brzdou a zablokovaniu kolies. V dôsledku tohto posú-
vania sa môže stať, že dôjde k spadnutiu plechu alebo 
lišty vyrovnávacieho mostíka z podlahy nákladného 
vozidla. 

Ak na mostíku bude vysokozdvižný vozík s nakladacou 
vidlicou a obsluhou, môže mať táto situácia nedozer-
né následky. A to nielen pre Vášho zamestnanca, ale 
aj pre vysokozdvižný vozík a náklad. PowerLock 505 
firmy  Loading Systems posúvaniu nákladných vozidiel 
zabraňuje. 

Brzda nákladných vozidiel firmy Loading Systems úplne 
bezpečným spôsobom zablokuje takmer každé náklad-
né vozidlo alebo náves.

Výhody systému PowerLock 505 
PowerLock 505 má jednoduché ovládanie a takmer 
nulovú poruchovosť. Je to vďaka minimálnemu počtu 
pohyblivých súčastí brzdy a absencii mechanických 
súčastí pohonu. Nároky na údržbu sú preto minimálne. 
Nedochádza k nežiaducemu blokovaniu nákladných 
vozidiel a návesov z dôvodu poruchy brzdy. 

Ovládanie
Po stlačení tlačidla na zabudovanom ovládacom paneli 
dôjde pomocou hydraulického valca k zavedeniu brzdy 
k poslednému kolesu nákladného vozidla. Vďaka zabu-
dovanému senzoru je kontrolovaná poloha kolesa, kam 
brzda zapadne. Brzda tlačí na posledné koleso a zabra-
ňuje tak posúvaniu nákladného vozidla. 

Komunikácia
Pohyb brzdného systému je signalizovaný akusticky i 
opticky. Signalizačné svetlá vonkajšie (červená / zelená) 
a vnútorná (červená / oranžová / zelená) ukazujú, kedy 
je nákladné vozidlo zabrzdené a môže byť zahájená 
prekládka. Na vonkajšom priečelí sa nachádza komuni-
kačná tabuľa pre vodičov nákladných vozidiel s textom 
„Odchádzajte iba vtedy, ak svieti zelená“.

Konštrukcia
Robustná žiarovo pozinkovaná konštrukcia je navrhnutá 
tak, aby udržiavala zaparkované nákladné vozidlo na 
jednom mieste a je zabudovaná do navádzača kolies. 
Vďaka tomu bude nákladné vozidlo stáť v nakladacom 
mieste vždy v strede. Predchádza sa tak prípadnému 
poškodeniu a dochádza k zjednodušeniu procesu pre-
kládky. 

Hydraulickú brzdu PowerLock 505 možno ľahko nain-
štalovať na betónovú podlahu, betónové dosky alebo 
betónové výstupy pred nakladacím miestom. Systém je 
funkčný pri každých poveternostných podmienkach. 

Vlastnosti
Optimálna bezpečnosť. • 
Vhodná takmer pre všetky typy nákladných vozidiel.• 
Hydraulické zabrzdenie/uvoľnenie nákladného vozi-• 
dla sa ovláda tlačidlom. 
Možné napojenie na ovládacie panely vyrovnávacích • 
mostíkov a priemyselných vrát.
Automatická detekcia polohy zadného kolesa. • 
Zamedzuje krádežiam (je možné ju uvoľniť iba zvnútra). • 
Plní tiež funkciu navádzača kolies pri nájazde náklad-• 
ných vozidiel. 
Funguje v každých poveternostných podmienkach. • 
Žiarovo pozinkované prevedenie. • 
S nízkymi nárokmi na údržbu vďaka absencii mecha-• 
nických komponentov pohonu. 
Núdzové uvoľnenie brzdy pri prípadnom prerušení • 
dodávky elektrického prúdu.
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10.3  Dock Control System – kontrolný 
systém nakladacích miest

Kontrolný systém nakladacích miest, vyvinutý spoločne 
s firmou Traka, je jedinečné riešenie priemyselných 
problémov, ktoré môžu spôsobiť veľa nehôd a kompli-
kácií. Má jednoduchú inštaláciu a nízke obstarávacie 
náklady. 

Predchádza situáciám, keď nákladné vozidlo odíde z na-
kladacieho miesta ešte pred bezpečným uzavretím vrát. 

Ako tento systém funguje? 
Ponúkajú sa rôzne možnosti využitia podľa požadova-
nej úrovne ovládania. Vo všetkých prípadoch sa kľúče 
vozidla pripevňujú na iFob inteligentné kovové zaria-
denia v tvare gule, ktoré je vybavené elektronickým 
čipom s jedinečnou identifikačnou funkciou uloženou v 
špeciálnom elektronickom paneli. 

10. Bezpečnostné systémy 10. Bezpečnostné systémy  

V ponuke je prevedenie so senzorom, kedy sú kliny 
napojené na ovládacie panely CombiControl od firmy 
Loading Systems. Vráta nakladacieho miesta je možné 
otvoriť až potom, čo bol zakladací klin umiestnený pred 
koleso nákladného vozidla. Potom dôjde k prepnutiu 
vonkajších signálnych svetiel zo zelenej na červenú a 
vnútorných signálnych svetiel z červenej na zelenú.

10.2 Zakladacie kliny pod kolesá
Jednoduchou alternatívou na zvýšenie bezpečnosti 
nakladacieho miesta sú zakladacie kliny pod kolesá. 
Dodávajú sa v najrôznejších prevedeniach. 

Pri príchode sa vodič vozidla musí ohlásiť v expedič-
nej kancelárii, kde pripevní kľúče od vozidla na iFob. 
Elektronický panel vyhľadá a potvrdí, ktoré nakladacie 
miesto je k dispozícii. 
Prepracovanejšie prevedenia zabezpečujú aj to, aby sa 
vráta nakladacieho miesta neotvorila predtým, ako sú 
kľúče bezpečne uložené v paneli. Kľúče potom nie je 
možné vyňať až do opätovného úplného uzavretia vrát 
nakladacieho miesta. 

Vráta nakladacieho miesta je potom možné, v závislos-
ti na vybranom spôsobe, otvoriť pomocou vlastného 
ovládacieho panela alebo pomocou zariadenia iFob.

Loading Systems, 
bezpečná	voľba

Zabráňte,	aby	
 vozidlá odchádzali z 
	prekladacej		plošiny	
pred	bezpečným	
uzavretím vrát  
nakladacieho miesta
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10. Bezpečnostné systémy  10. Bezpečnostné systémy  

Možnosť 1 
Identifikácia a správa kľúča od nákladného 
vozidla 
Jednoduché riešenie, ktoré sa postará o kľúče vozidla 
a potvrdí, ktoré nakladacie miesto bolo pre vozidlo 
rezervované. 

Kontrolná osoba teraz preberá zodpovednosť za kľúče 
a vidí, že vozidlo je na mieste. 

Expedičná kancelária tiež pri odovzdaní a predaní kľú-
čov vodičovi vozidla vykonáva kontrolu správnosti. 

Možnosť 2  
Správa kľúča od nákladného auta a 
kontrolný systém nakladacieho miesta 
Intelligent Dock Control 
Riešenie, ktoré sa postará o kľúč vozidla, potvrdí, ktoré 
nakladacie miesto bolo pre vozidlo rezervované a za-
blokuje vráta nakladacieho miesta až do tej doby, do-
kiaľ nebude kľúč umiestnený v elektronickom paneli. 

Vodič, ktorý práve dorazil, dostane priradené nakla-
dacie miesto, zaparkuje nákladné vozidlo a musí sa 
ohlásiť v expedičnej kancelárii, kde odovzdá kľúč od 
vozidla. Kľúč sa dočasne pripevní na iFob a umiestni sa 
do zámku elektronického panelu, ktorý zodpovedá prí-
slušnému nakladaciemu miestu. V momente, keď dôjde 
ku kontaktu zariadenia iFob s elektronickým panelom, 
je vyslaný signál, ktorý povoľuje otvorenie vrát nakla-
dacieho miesta. V ten istý okamih sa z panela s kľúčmi 
vydáva druhý iFob, ktorý je prepojený. Tento iFob je 
elektronický kľúč, ktorý riadi aktiváciu vrát nakladacie-
ho miesta, a môže ho používať výhradne zodpovedný 
pracovník alebo, ak je to povolené, aj vodič. 

Po ukončení nakládky alebo vykládky nákladného vo-
zidla a po úplnom uzavretí vrát nakladacieho miesta sa 
automaticky odošle signál do elektronického panelu s 
informáciou, že vráta nakladacieho miesta sú bezpečne 
uzavreté a že je možné vydať kľúč vozidla späť vodičo-
vi. Pred vydaním kontaktného kľúča z elektronického 
panelu vodičovi vozidla je potrebné najprv do panelu 
vrátiť druhý vydaný iFob.
Týmto spôsobom sa predchádza situáciám, keď vodič 
odíde z nákladného miesta pred úplným a bezpečným 
uzavretím vrát. 

Expedičná kancelária tiež pri odovzdaní a predaní kľúča 
vodičovi vozidla vykonáva kontrolu správnosti. 

Možnosť č 3  
Kontrolný systém nakladacieho miesta 
Intelligent Dock Control a prepojená správa 
(interných) prepravných prostriedkov 
Dômyselné riešenie, ktoré sa postará o kľúč vozidla, 
potvrdí, ktoré nakladacie miesto bolo pre vozidlo re-
zervované, zablokuje vráta nakladacieho miesta až do 
tej doby, kým nebude kľúč umiestnený v elektronickom 
paneli, a ponúka možnosť súčasného využitia zariade-
nia iFob aj pre obsluhu ďalších prídavných produktov, 
ako sú napríklad vysokozdvižné vozíky s nakladacími 
vidlami. 

Vodič, ktorý práve dorazil, dostane priradené naklada-
cie miesto, zaparkuje nákladné vozidlo a musia sa ohlá-
siť v expedičnej kancelárii, kde odovzdá kľúč od vozidla 
(rovnako ako u možnosti č 2). Napojené bezpečnostné 
zariadenie zabezpečuje, aby k opätovnému vydanie 
kľúča vodičovi došlo až po úplnom a bezpečnom uza-
tvorení vrát nakladacieho miesta. 

Prepojením systému Advanced Control Centre od 
firmy Loading Systems s kontrolným systémom 
nakladacích miest od firmy Traka vznikne úplne 
kompletný systém správy skladu. Zlepší sa štruk-
túra, zvýši sa bezpečnosť a zníži sa šanca na chyby 
spôsobené ľudským faktorom.

Výhody systému 
K najzásadnejším výhodám systému patrí zvýšená bez-
pečnosť, zabezpečenie a zlepšená operačná efektivita. 

Kontrolný systém nakladacích miest je vhodný na inšta-
láciu do skladov a distribučných centier, kde je nutná 
rozsiahlejšia správa a pružnosť. Je možné ho nainštalo-
vať do už existujúcich systémov aj do nových projektov. 

Základné výhody: 
1. Vozidlá neodchádzajú predčasne a nečakane počas 

prekládky. 
2. Identifikácia a potvrdenie, že sa v nakladacom mies-

te nachádza správne vozidlo.
3. Správa autorizácie pri obsluhe zariadenia: 
 a. zlepšená bezpečnosť; 
 b. zlepšené zabezpečenie budovy; 
 c. minimum chýb spôsobených ľudským faktorom; 
 d. zvýšená úspora energie. 
4. Kompletný inteligentný systém: 
 a. organizácia obsluhy zariadení nakladacieho miesta; 
 b.  použiteľný v kombinácii s inými produktmi, 

 vozidlami a zariadeniami. 
5. Dodáva manažmentu informácie o prevádzke, ako je 

napríklad: 
 a. kompletný denník všetkých úkonov užívateľov; 
 b. počet cyklov, ktoré vráta vykonal; 
 c. priemerná dĺžka prekládky; 
 d. plánovaný servis alebo údržba. 
6. Možno ho úplne prepojiť so systémom Advanced 

Control Centre od firmy Loading Systems. 

Teraz môže vráta nakladacieho miesta otvoriť výlučne 
osoba, ktorá vlastní platné osobné zariadenie iFob. 
Osobné zariadenie iFob môže okrem toho aktivovať aj 
ďalšie produkty, ako sú napríklad vysokozdvižné vozíky 
s nakladacími vidlami, čistiace stroje alebo iné špecific-
ké prístroje. Ak je táto služba aktivovaná, ukladajú sa 
jednotlivé aktivity otvárania vrát nakladacieho miesta 
do pamäte zariadenia iFob. 

Týmto spôsobom budete mať k dispozícii integrova-
ný systém a možnosť využitia elektronického kľúča na 
všetky ostatné produkty v distribučnom centre. Okrem 
toho je možné systém prepojiť s existujúcim systémom 
vstupnej kontroly a skombinovať tak správu mobilných 
zariadení a vstup do budovy. 

Goods office
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Automatický nakladací systém pre nákladné vozidlá (ATLS) je plnoauto-
matický a efektívny nakladací a vykladací systém. Za nižšie prevádzkové 
náklady Vám pomôže zabezpečiť rýchlejšiu a bezpečnejšiu nakládku a 
vykládku. 

11.  Automatický   
nakladací  systém  
pre nákladné vozidlá

4. Zároveň sa ATLS vycentruje do pozície nákladného 
vozidla.

Ako to funguje?

1. Hneď po pristavení nákladného vozidla je okolie 
nakladacieho a vykladacieho miesta zabezpečené 
svetelnou závorou.

2. ATLS prijme inštrukcie a presunie sa k príslušnému 
nakladaciemu a vykladaciemu miestu.

Výhradne automatický a efektívny 
 prekladací systém

3. Keď je ATLS na mieste, otvoria sa vráta, zameria si 
nákladné vozidlo a skoordinuje ho s požiadavkou 
nakládky alebo vykládky. 
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11. Automatický nakladací systém pre nákladné vozidlá 11. Automatický nakladací systém pre nákladné vozidlá 

5. Palety alebo iné nakladacie jednotky je možné doru-
čiť nasledujúcim spôsobom:

 a.  Prostredníctvom horného dopravníka nad vrátami 
plošiny;

Automatizačné	
procesy neod-
mysliteľne	patria	
k  logistickému  
zázemiu

6. ATLS automaticky naloží alebo vyloží palety z/do 
nákladného vozidla.

7. Po nakládke alebo vykládke sa systém ATLS zatvorí a 
hneď sa premiestni k nasledujúcemu nakladaciemu a 
vykladaciemu miestu. 

b. Prostredníctvom transportného pásu, ktorý je napo-
jený na vráta plošiny;

c. Prostredníctvom Transportného vozíka ATLS, ktorý 
premiestni palety z prípravného priestoru.

V súčasnosti je nepredstaviteľné logistické alebo vý-
robné zázemie bez automatizačných procesov. Často 
pritom vstupujú do hry nasledujúce výzvy: 

Nákladné prevedenie, dlhá návratnosť.• 
Náročné premiestňovanie, odstraňovanie alebo zmeny.• 
Vysoká mechanická a/alebo softvérová komplexnosť, • 
čo komplikuje implementáciu a „vyladenie“.  
Pokiaľ zlyhá časť systému, dôjde väčšinou k narušeniu • 
celého systému.
ATLS je nakladací a vykladací systém, ktorý sa za Vás • 
popasuje s vyššie uvedenými výzvami. Ponúka nasle-
dujúce výhody:

Veľká kapacita
Vysoká nakladacia a vykladacia rýchlosť (do 150 pa-• 
liet za hodinu).
Naloží alebo vyloží 4-5 nákladných vozidiel za hodinu. • 
Jeden systém ATLS môže obslúžiť až 20 nakladacích • 
a vykladacích miest.

Lepšia prevádzka
Kompaktná a jednoduchá integrácia s existujúcou • 
prevádzkou.
Výrazne lepšia efektívnosť nakládky a vykládky.• 
Produkt je možné stále sledovať.• 

Bezpečnosť
Eliminuje/zmenšuje premávku vysokozdvižných • 
vozíkov.
Eliminuje/zmenšuje nehody súvisiace s • 
 vysokozdvižnými vozíkmi.

Flexibilita
Vhodný pre každý typ paliet alebo zoskupe-• 
né nakladacie jednotky.
Pracuje s neprispôsobenými nákladnými • 
vozidlami, prívesmi a kontajnermi.
Pracuje s tautlinermi či skriňovými prívesmi.• 
Používa štandardné neprispôsobené nakla-• 
dacie a vykladacie miesta. 
Vie nakladať i vykladať.• 
Je možná aj manuálna obsluha zariadenia.• 
Vhodný pre chladiace a mraziarenské sklady.• 

Šterný k životnému prostrediu
Používa štandardné elektrické napájanie a nie baté-• 
rie, vďaka čomu nie je potrebné nabíjanie a zabráni 
sa úniku nebezpečných látok. 
Nízka spotreba energie, menej než € 0,5 na nákladné • 
vozidlo (približne 2,5 kWh).
Vďaka nižším nárokom na nakladací a vykladací • 
priestor znižuje systém ATLS spotrebu energie chla-
diacich a mraziarenských skladov.

Rýchla návratnosť investície
Znižuje výdavky na mzdy.• 
Znižuje poškodenie produktu.• 
Nevyžaduje údržbu batérií.• 
Menšia potreba priestoru potrebného pre nakládku a • 
vykládku.
Minimalizuje čakacie doby pre nákladné vozidlá.• 
Vyššia rýchlosť nakládky a vykládky. • 
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12.1 Rýchla výmena vyrovnávacieho mostíka
S cieľom výmeny vyrába firma Loading Systems vyrovná-
vacie mostíky na mieru. Vďaka tomu nie je nutné ich na 
mieste nijako prispôsobovať. Dochádza tak k zrýchleniu 
procesu výmeny, takže Vaše nakladacie miesto môžete 
behom niekoľkých hodín už opäť používať.

12.2 Výmena plachiet tesniaceho límca 
Plachty tesniaceho límca sú náchylné na opotrebenie a 
môže dôjsť k ich poškodeniu vyčnievajúcimi časťami ná-
kladného vozidla. 

S firmou Loading Systems je výmena plachiet vybavená 
rýchlo. Vo väčšine prípadov sa menia iba plachty a rám 
zostáva pôvodný. 

12.3  Nové nakladacie miesta pre  
existujúce stavby

Spoločnosť Loading Systems Vám ponúka praktické a 
pre klienta výhodné riešenie vybavenia Vašej už stojacej 
budovy novými nakladacími miestami.

Po rokoch používania nastane doba, kedy sa skončí ekonomická 
 životnosť Vašich priemyselných vrát a vybavenia nakladacieho miesta.  
Aj v tejto situácii ste s firmou Loading Systems v dobrých rukách. 
 Ponúkneme Vám štandardné riešenia pre zariadenia takmer všetkých 
značiek. 

12.  Renovácia  
a výmena

Praktické a pre zákazníka 
	výhodné	riešenia	vybavenia	už	
stojaceho nakladacieho miesta

12.4 Od návrhu až po dodanie
Vzhľadom k tomu, že sa špecializujeme na celý výrobný 
proces, od návrhu až po dodanie, môžeme Vám poskyt-
núť kompletnú ponuku služieb. Spoločne vytvoríme ná-
vrh a výkresy. Naše vlastné výrobné jednotky dodávajú 
riešenia na mieru a firma Loading Systems sa samozrej-
me postará o koordináciu celého projektu. 

Vďaka riešeniam firmy Loading Systems si v krátkom 
čase môžete vytvoriť dočasné alebo trvalé nakladacie 
miesto.

12.5 Flexibilné riešenie
Predsadené komory a oceľové podesty sú mimoriadne 
flexibilné a môžu byť premiestnené z dôvodu rekon-
štrukcie alebo jednoducho presťahované, ak Vaša firma 
mení pôsobisko.
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Okrem dodávky výrobkov, inštaláciou a poradenstva v tejto oblasti 
Vám môžeme poskytnúť aj rozsiahlu ponuku servisných služieb. Cieľom 
nášho servisného konceptu je úplne vyhovieť všetkým možným pria-
niam: po celej Európe, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

13. Servis 

Vďaka našim znalostiam sme schopní opravovať, meniť 
a udržiavať nielen produkty firmy Loading Systems ale 
aj iných značiek. Pri nadviazaní spolupráce s firmou 
Loading Systems budete môcť aj naďalej nerušene po-
užívať Vaše súčasné zariadenia. Naše motto je:  
We take care. 

13.1  Efektívnosť, jednoduchosť manipulácie 
a bezpečnosť

Vďaka vlastnému oddeleniu výskumu a vývoja sa naše 
produkty vyrábajú pomocou modernej technológie 
najvyššej kvality. Pri produkcii sledujeme najnovšie 
technologické trendy. Nikdy nezabúdame na dôvod, 
prečo ste si nás vybrali k spolupráci: vytvoríme Vám 
čo najjednoduchšie a najpraktickejšie vybavenie Vášho 
logistického pracoviska. Efektivita, jednoduchosť mani-
pulácie a bezpečnosť u nás stoja na prvom mieste. 

13.2 Jeden partner pre všetky vaše želania
Firma Loading Systems funguje v oblasti správneho 
vybavenia nakladacieho miesta ako spoľahlivý a skú-
sený partner a poradca. Po odsúhlasení definitívneho 
návrhu Vám dodáme a nainštalujeme celý systém. Do-
dávka prebieha po predchádzajúcej dohode a my sa 
postaráme o to, že počas výrobného procesu nedôjde 
k prekročeniu plánovanej dodacej lehoty. Súčasťou 
dodávky je aj certifikát garancie a jasný návod na pou-
žitie. Tiež Vám poradíme s údržbou a servisom. Týmto 
spôsobom Vám aj po dodaní zariadenia zaistíme jeho 
optimálne využitie. 

Jeden	spoľahlivý	partner	
pre	všetky	vaše	produkty

66 67



13.3 Servisné programy
Dobrá údržba prispieva k predĺženiu životnosti Vašich 
produktov a predchádza prerušeniu prevádzky. Ak 
uzavriete s nami servisnú zmluvu, môžete ďalej mini-
malizovať riziko porúch. Loading Systems Vám ponúka 
kompletný servisný program, ktorý bude dokonale zo-
stavený podľa Vašej situácie. Potrebujete len pár minút 
času, kedy si vyberiete, ktorý ponúkaný program je pre 
Vás najvhodnejší. Potom je všetka pravidelná údržba 
plne v našich rukách: Vaše starosti sú pre nás výzvou. 
Spoločne sa dohodneme na termíne, kedy k Vám príde 
servisné vozidlo. Môžete sa tak plne venovať prevádz-
ke svojho podniku, bez toho aby ste sa o čokoľvek 
museli starať. 

13.4 Bezpečnosť a právne požiadavky
Štáty kladú stále vyššie požiadavky na bezpečnosť 
nakladacích a vykladacích zariadení. Bezpečný pocit: 
všetky produkty a služby firmy Loading Systems sú 
dodávané v súlade s platnými európskymi normami a 
vyhláškami a sú opatrené označením CE. 

Vedeli ste, že vo väčšine krajín tiež platia požiadavky 
na povinnú odborne vykonanú a preukázateľnú údržbu 
celého zariadenia? V prípade škody si poisťovacie spo-
ločnosti stále častejšie ako podmienku vyplatenia od-
škodného kladú povinnú údržbu. So zmluvou od firmy 
Loading Systems na túto situáciu budete pripravení. Pri 
prípadnej kontrole inšpekcie práce môžete povinnosť 
pravidelnej údržby ľahko dokázať. Naše dohody spĺňajú 
nielen všetky právne podmienky, ale tiež požiadavky 
poisťovacích spoločností. 

13. Servis  

13.5  Úspora energie a šetrenie životného 
prostredia

Loading Systems sa podieľa na zlepšení životného 
prostredia. Okrem iného je to používaním produktov, 
ktoré boli vytvorené podľa najmodernejších technoló-
gií. Týmto spôsobom môžeme napríklad predísť stra-
tám energie pri úniku tepla alebo chladu. Ponúkame 
Vám široký sortiment produktov, ktoré sú v súlade s 
normami úspor energie. Na Vašu žiadosť Vás radi nav-
štívime, vykonáme zadarmo prehliadku pracoviska a 
predložíme riešenie na mieru.

13.6 Renovácia a výmena
Ak dôjde po dlhoročnom používaní k opotrebovaniu 
Vašich priemyselných vrát či vybavenia nakladacích 
miest, radi Vám pomôžeme pri hľadaní riešení. V našej 
ponuke nájdete inštalácie takmer všetkých značiek. Ak 
dôjde k situácii, že štandardné riešenie nie je pre Vašu 
situáciu postačujúce, firma Loading Systems Vám na-
vrhne riešenie, ktoré bude špeciálne vytvorené v súla-
de s Vaším špecifickým prostredím. Takmer vo všetkých 
prípadoch platí, že nie sú potrebné žiadne veľké zme-
ny. Dostanete tak najvhodnejšie riešenie, bez 
toho aby ste zbytočne museli investovať. 

Môžeme pre Vás zariadiť aj kompletné rie-
šenie stavieb. Umiestnenie nového nakla-
dacieho mostíka alebo priemyselných vrát 
do uzavretej steny potom bude hračkou. Radi 
by ste náklady na výmenu rozdelili do via-
cerých rokov? V tom prípade môžete s 
firmou Loading Systems uzavrieť leasin-
govú zmluvu. 

V našom koncepte servisu stojí na 
prvom mieste kontinuita a dobrá 
dostupnosť. Naším cieľom je ponúkanie 
produktov a služieb, ktoré budú čo najop-
timálnejšie podporovať prevádzku Vášho 
podniku. 

We take care.

13. Servis  

Ak sa rozhodnete o servisnú zmluvu vrátane predplat-
ného na riadiaci systém Advanced Control Centre, od-
padnú Vám všetky starosti. Okrem predĺženej záručnej 
lehoty sa postaráme o rýchle a bezplatné odstránenie 
porúch. Viac informácií o rôznych možnostiach nájdete 
v našej servisnej brožúre. 

Už	45	rokov	
špecialistom	
v nakládke a 
vykládke

Všetky	starosti	
nechajte na nás
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Nakladacia technika

Vylúčenie zodpovednosti
Nijaká časť tejto publikácie nesmie byť kopírovaná alebo reprodukovaná akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Loading 
Systems. Aj keď bol obsah tejto publikácie pripravovaný s maximálnou dôkladnosťou, spoločnosť Loading Systems nemôže akceptovať zodpovednosť za akúkoľvek 
ujmu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku nesprávnych alebo chýbajúcich informácií v tejto publikácii. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny / úpravy bez 
predchádzajúceho upozornenia.

www.loading-systems.sk
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