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ABRIGO DE DOCAS

Os Abrigos de Docas (ou portais de selamento) 
da RAYFLEX possuem elevada vida útil e são os 
mais eficientes para realizar a vedação entre a 
parede do prédio e o caminhão quando esse 
estiver posicionado para carga ou descarga.

Ideais para evitar a entrada de contaminantes e 
auxiliar no controle de temperatura quando a 
porta da doca estiver aberta, resultando em 
economia de energia.

Se você precisa de vedação no processo de 
carga e descarga, essa é a solução.
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ESTRUTURA
Em perfil de alumínio nas partes laterais e superiores, 
apresentam vida útil prolongada mesmo em 
exposição ao tempo.

MATERIAL
Fabricado em tecido especial, poliéster de 3 mm 
de espessura com camada externa de PVC e com 
2 malhas de reforço interno oferecendo maior 
resistência ao material, na cor preta.

MECANISMO
Conjunto articulado composto por manta flexível, que 
permite perfeita acomodação nas carrocerias dos 
caminhões tipo baú, carreta, carreta frigorífica, 
container e outros.

SEGURANÇA
Possuem faixas laterais na cor amarela, que orientam 
o motorista do caminhão ao realizar a baliza. Estrutura 
retrátil sustentada por braços articulados, absorvendo 
impactos acidentais durante uma manobra, evitando 
maiores danos ao conjunto.
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ACESSÓRIOS OPCIONAIS

BSD
Promove vedação extra na parte inferior do abrigo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBSERVAÇÕES

DIMENSÕES MÁXIMAS L 3.400 mm H 3.500 mm Outras medidas sob projeto

TEMPERATURA DE TRABALHO Positiva -

ESPESSURA DE TECIDO 3,2 Kg/m² (aprox. 3mm) -

CORES DISPONÍVEIS DA LONA Preta -

ESTRUTURA Alumínio -

OPCIONAIS Visor lateral em PVC Cristal e BSD para vedação extra

CERTIFICAÇÕES:
NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE 
FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
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