
Etkili koruma
Yanaşma körükleri bina ve araç 
arasında kalan boşluğu izole eder.  
Kapı açık iken personeli ve malları kötü 
hava koşullarına karşı korur. Ayrıca 
yükleme ve boşaltma sırasında hava 
sirkülasyonundan ötürü oluşan ısı 
kayıplarını etkin biçimde azaltarak 
enerji tasarrufu sağlar.

Optimum çözüm
Körükler yanaşan araçlara ve işlem 
özelliklerine uyumlu oldukları oranda 
verimlilik sağlar. Hörmann özel 
donanımlı esnek modeller ile geniş  
bir ürün yelpazesi sunar.

Uzun ömürlü 
konstrüksiyon
Körüklerin şasileri yanaşma sırasında 
oluşabilecek hasarları önlemede 
sağlamlıkları kadar esneklikleri ile  
de etkindir. Şişme körük yastıkları  
park konumunda iken korunaklı 
pozisyondadır ve yanaşma sırasında 
araç ile temas etmezler. Aktif hale 
geçirildiklerinde ise aracı etkin  
biçimde sararlar.

Yanaşma körükleri
Ürün ve projelendirme avantajları
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Tamamen açık yükleme 
alanları ve enerji tasarruflu 
uygulamalar için
• Şişme körükler

Farklı araç boyutları  
ile uyumluluk
• Brandalı körükler

Benzer boyutlar ve aynı 
yapı şeklinde araçlar için
• Yanaşma yastıkları

Daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 50 – 55.

Daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 56 – 59.

Daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 60 – 63.

Uygulama alanları
Tüm gereksinimlere uygun yanaşma körükleri
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Brandalı yanaşma körükleri
Esnek şasi konstrüksiyonu

 Sağlam çelik şasi
Üst ve yan branda parçalar, içeri bastırılabilen 
galvanizli çelik şasi üzerine montelidir ve bu sayede 
stabil ve sağlam bir konstrüksiyon elde edilir.

 Esnek bağlantı kolu
Bağlantı kolu tasarımı ve özel açık profili sayesinde 
yatay ve dikey eksende hareket esnekliği sağlar. 
Yanaşma körüğü içeri bastırılırken ön şasi hafifçe 
yukarı doğru hareket eder.

 Teleskopik bağlantı kolları
Bu opsiyonel donanım ön şasinin aracın dikey 
hareketlerini takip edebilmesini sağlar. Bu patentli 
tasarım sayesinde park esnasında yükseltilen 
konteyner ya da boşaltma sırasında hafifleyen  
aracın yükselmesi ile körükte oluşabilecek hasarlar 
önlenmiş olur. Ön şasi azami 250 mm yukarı doğru 
hareket edebilir. Teleskopik kollar mevcut yanaşma 
körüklerine de sonradan eklenebilir.

Önemli:
Kanopi olması halinde yanaşma körüğü üzerinde 
yeterince hareket alanı kalmasına dikkat edilmelidir.

 Makaslı kol konstrüksiyonu
Makaslı kol tasarımının avantajı dayanıklılığıdır. 
Yüksek ve derin ölçülere de imkan sağlar. Yükleme 
işlemi tamamlandıktan sonra gergi yayları şasi 
konstrüksiyonunu paralel şekilde iter ve branda 
kaplama tekrar gergin hale gelir.

 Ön gergili brandalar
Yan ve üst brandalar, 3 mm kalınlığında, her iki tarafı 
PVC kaplamalı çift monofilament iplik dokuma 
katmanından meydana gelir. Alışılageldik polyester 
brandaların aksine, brandada kullanılan monofilament 
iplikler brandada ön gergi sağladığından araç 
yanaştığında sıkı olarak oturur ve mükemmel  
yalıtım sağlar.
Yan brandalarda işaretleme şeritleri kullanılır: Esnek 
bağlantı kollu modeller için her iki tarafta birer şerit, 
makaslı kollu modeller için dörder şerit, tam boy 
modelde ise altışar şerit.
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Sadece Hörmann’da 
Teleskopik bağlantı kollu 
yanaşma körükleri

Drenaj
Modele bağlı olarak, üst kısımda kullanılan yapısal 
detaylar etkin yağmur suyu tahliyesi sağlayarak 
personel ve malları yağmurdan korur.

 Eğimli üst parça
Şasinin ön ve arka kısımları farklı yüksekliktedir. 
Aradaki 100 mm’lik eğim farkı yağmur suyunun ön 
kenara doğru akmasını sağlar. Körükte opsiyonel 
ilave drenaj donanımı da kullanılabilir, bkz. Sayfa 54.

 Yağmur oluklu düz üst parça
Eğimsiz üst parça brandalarında drenaj delikleri 
mevcuttur. Bir su tahliye kanalı vasıtasıyla yağmur 
suyu yana doğru yönlendirilir.
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Brandalı yanaşma körükleri
İhtiyaca uygun donanım seçenekleri

Alınlık tenteler
Farklı araç yükseklikleri için esnek alınlık gereklidir. 
Uzun üst branda küçük araçlarda da iyi kapama 
sağlar. Yüksek araçlarda da yükleme açıklığının 
üstünde asılı kalır. 150 mm’lik bindirme idealdir . 
Daha yüksek araçlarda alınlık üzerine binen yükün  
çok yüksek olmaması için farklı kesim profillerinde 
alınlık tenteler kullanılabilir.

 Yan kesikli alınlık tente
 Köşe laminasyonlu alınlık tente
 Tam laminasyonlu alınlık tente, % 100 bindirme

Panelvanlar gibi küçük araçların yanaştığı istasyonlarda 
ilave sarmal branda kullanımı akla yatkındır. Araç 
istasyona yanaştıktan sonra manuel ya da motorlu 
olarak aracın üst kısmına indirilebilir .

 Alınlık tente üzerinde rakamlar
Talep halinde işaretleme şeritlerinin renginde rakamlar 
alınlık tente üzerine yapıştırılabilir.

 Su tahliye kanalı
Üzerinde kanopi olmayan yanaşma körükleri için 
yağmur drenajı önemli bir ihtiyaç haline gelebilir. Üst 
parçada bu amaçla bir su tahliye kanalı ile donatılabilir. 
Standart olarak su tahliye kanalı ile temin edilen düz 
üst parçalı DSLR ve DSSR(-G) yüksek cepheler için 
uygundur ve uzun çalışma ömrü sağlar.

 Köşe yastıkları
Enerji tasarrufunun önemli olduğu yerlerde, opsiyonel 
köşe yastıkları kullanımı öngörülmelidir. Yükseklikleri 
ve şekilleri sayesinde körüğün alt köşelerinde duvar  
ve branda arasında önemli oranda yalıtım sağlar.

 Zemin seviyesi modeli  
için alt tente
Arka şasiye asılı, çıkarılabilen zemin brandası aracın 
alt tarafında optimum yalıtım sağlar.

150 mm
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Beyaz

Sarı

Turuncu

Kırmızı

Anzer Mavi, RAL 5010 benzeri

Bazalt Grisi, RAL 7012 benzeri

Grafit Siyahı, RAL 9011 benzeri

Renkler

Alınlık ve yan branda

Grafit Siyahı, RAL 9011 benzeri ●

Bazalt Grisi, RAL 7012 benzeri ○

Anzer Mavi, RAL 5010 benzeri ○

Yan kaplama

Grafit Siyahı, RAL 9011 benzeri ●

Bazalt Grisi, RAL 7012 benzeri ○

Anzer Mavi, RAL 5010 benzeri ○

İşaretleme şeridi

Beyaz ●

Sarı ○

Turuncu ○

Kırmızı ○

  =● Standart
  =○ Opsiyonel, DDF için mevcut değil
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Brandalı yanaşma körükleri
Geniş ürün ve opsiyon yelpazesi

Modeller DSL DSLR DSS DSSR DSN DSS-G DSSR-G DSN-G

Rampa seviyesi modeli (Sayfa 50 / 51’deki resimler) ● ● ● ● ●

Zemin seviyesi modeli (Sayfa 53, Resim no.  ) ● ● ●

Esnek bağlantı kolu ● ●

Makas kollu ● ● ● ●

Nişte montajlı ● ●

Eğimli üst parça ● ● ●

Düz üst parça ● ● ●

İşaretleme şeritleri, adet / taraf 1 1 4 4 1 6 6 4

Kanopi altına montaj ● ● ●

Sipariş 
genişliği

Yan branda 
genişliği Ön açıklık genişliği

2800
600 1600

700 1400

3000
600 1800

700 1600

3350
600 2150

700 1950

3500
600 2300

700 2100

Sipariş 
yüksekliği

Üst branda 
yüksekliği* Ön açıklık yüksekliği

2800

900 1800 1900

1000 1700 1800

1200 1500 1600

3000

900 2000 2100

1000 1900 2000

1200 1700 1800

3500

900 2500 2600 2500 2600 2500

1000 2400 2500 2400 2500 2400

1200 2200 2300 2200 2300 2200

3750

900 2750 2850 2750 2850 2750

1000 2650 2750 2650 2750 2650

1200 2450 2550 2450 2550 2450

4500

900 3500 3600

1000 3400 3500

1200 3200 3300

Yapı derinlikleri

500 ● ● ● ● ● ●

600 ○ ○ ○ ○ ○ ○

900 ○ ○ ○

* Alınlık tenteler min. 500 mm olmak kaydıyla daha düşük yükseklik değerleri ile de temin edilebilir.
  =● Standart
  =○ Opsiyonel
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Brandalı yanaşma körükleri DDF
Kolsuz, hareketli üst parça ile

Modeller DDF

Rampa seviyesi modeli ●

Yan yastık ●

Hareketli çatı ●

İşaretleme şeritleri, adet / taraf 1

Kanopi altına montaj ●

Sipariş genişlikleri Yan branda genişliği Ön açıklık genişliği Yükleme kabinleri ile uyumlu

3300 600 2100 –

3400 600 2200 –

3500 600 2300 ●

Sipariş yüksekliği Üst branda yüksekliği Ön açıklık yüksekliği

3500 1000 2450

Yan yastıklar ve hareketli çatı
Köpük dolgulu yan yastıklar üzerinde monteli yırtılma 
dayanımlı brandaları ile DDF yanaşma körükleri 
esnek bağlantı ve makaslı kollu körüklere alternatiftir. 
Araç dikkatsizce yanaştırıldığı durumlarda bile 
sadece yastığı sıkıştırır veya yana iter, hasar 
oluşmaz. Yan brandalar Velcro cırt bantlar ile 
yastıklara tutturulur . Brandalar hasar görse bile  
bu sayede kolayca ve hesaplı şekilde değiştirilebilir. 
Üst parça yukarı doğru hareket edebilir  , yani 
yanaşan aracın yukarı yönlü hareketini 550 mm kadar 
kompanse edebilir. DDF körük üzerinde biriken yağmur 
suyu çatı biçimi sayesinde yandan tahliye edilir.

Öneri:
3500 × 3500 mm ölçülerinde Rampa tipi DDF 
körükler yanaşan aracın yüklerinin optimal dağılımını 
sağlayan modellerdir. Bu nedenle bina tasarımında 
bu ölçülerin öncelikle gözden geçirilmesi önerilir.
Sıralı sistemlerde körükler arasında en az 100 mm 
boşluk bırakılmasına dikkat edilmelidir.
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Şişme körükler
Estetik ve teknik açıdan en üst seviye talepler için

 Şasi konstrüksiyonu
Kenarları yuvarlatılmış eloksallı alüminyum profillerden oluşan 
şasi içinde 20 mm kalınlığında, ısı yalıtımlı, RAL 9006 Beyaz 
Alüminyum ya da RAL 9002 Gri Beyaz çelik panellerden 
oluşan çatı ve yan kaplamalar

 Branda ve yastık
3 mm kalınlığında, her iki tarafı PVC kaplamalı çift 
monofilament iplik dokuma katmanından oluşan branda 
yastıkları park pozisyonunda iken korur. Yastıklar dış hava 
koşullarına dayanıklı, yüksek frekans kaynağı ile üretilmiş 
olup RAL 9011 Grafit Siyahı rengindedir.

 Şişirilebilir üst ve yan yastıklar
Park pozisyonunda iken yastıklar neredeyse hiç görünmez. 
Araç yanaşırken temas etmeyecek şekilde korunaklıdır.  
Bu sayede, düzgün yanaşamayan araçların yastıkları 
hasarlaması sözkonusu değildir.

Önemli:
Optimum yalıtım için doğru yastık ölçüsü önemlidir. Üst yastık 
uzunluğu ve yan yastıkların genişliği yanaşan araç üzerine  
bir miktar basınç uygulayacak kadar olmalıdır (özel ölçüler 
mümkündür). Öte yandan, üst ve yan yastıklar baskı sırasında 
deforme olacak kadar uzun ve geniş olmamalıdır.

Çalışma konumunda optimum ön açıklık

• Ön açıklık genişliği araç genişliğinden 200 mm daha düşük

• Ön açıklık yüksekliği araç yüksekliğinden 100 mm daha düşük

Yan yastıkların çok geniş olması özellikle DOBO sistemi için 
sorun oluşturur. Geriye doğru itilip aracın açık olan kapılarına 
basabilirler. Bu durum yükleme boşaltma işlemini olumsuz 
etkileyeceği gibi kazalara da neden olabilir.

 Sarmal branda
Üst şişme yastığa alternatif olarak, motorlu sarmal branda 
farklı araç yükseklikleri durumunda daha fazla esneklik sağlar. 
RCH model sarmal branda 2 m uzunluğunda olup bas-tut 
buton ile çalıştırılır. 3 m uzunluğundaki RCP versiyonu ise 
yan yastıklar ile birlikte impuls kumanda ile kontrol edilirken 
aracın alçalmasını da takip edebilir. Bu sayede kesintisiz, 
düzgün izolasyon sağlanır.
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Fan
Güçlü fan tüm yükleme boşaltma sırasında çalışarak 
izolasyonun daima aynı seviyede kalmasını sağlar. 
230 V monofaze elektrik bağlantısı gerektirir. 
Kapanma sonrasında yastıklar iç kısımlarında 
bulunan gergi kayışları ve karşı ağırlıklar vasıtasıyla 
hızlıca geri çekilir.

Kumanda
Şişme körük yükleme rampası kumandası 460 ile 
kolayca kontrol edilebilir. Otomasyona dahil etmek 
de gayet basittir. Çalıştırma alternatif olarak bağımsız 
bir sviç üzerinden de sağlanabilir.

Rakamlar 
Talep halinde, üst brandaya rakam etiketi 
yapıştırılabilir.

İşaretleme şeritleri 
Talep halinde yan brandalarda beyaz işaretleme 
şeritleri kullanılabilir.

Şişirilebilir köşe yastıkları
DAS 3 şişme körüklerde duvar bağlantısı ve yan 
yastıklar arasında köpük dolgulu köşe yastıkları 
standarttır .
Köşe yastıkları talep halinde şişirilebilir tipte  temin 
edilebiir (DOBO sisteminde standarttır).  Bunlar araç 
etrafındaki izolasyonu daha da iyileştirir. Park 
pozisyonunda iken yanaşmakta olan araç ile temasta 
olmadıkları için aşınmaya maruz kalmazlar.
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Şişme körükler
Modeller ve donanım seçenekleri

 Yanaşma körüğü DAS 3:  
Rampa seviyesi modeli
Araç tam olarak yanaştıktan sonra fan yanaşma 
körüğünü şişirir ve birkaç saniye içinde aracın 
etrafı tamamen sarılarak yükleme alanında 
izolasyon sağlanır. Bu yanaşma körükleri özellikle 
soğuk hava depoları ve uzun yükleme boşaltma 
süreleri durumunda önerilir. Opsiyonel çarpma 
önleme demiri  şaşiyi çarpmaya bağlı 
hasarlardan korur. Bu ekipman 1200 mm derinlikli 
modelde standarttır.

Standart ölçüler:  
3600 × 3550 mm (G × Y ),  
derinlik 850 mm, opsiyonel olarak 1200 mm
Şişirilmiş durumda ön açıklık:  
2400 × 2550 (G × Y)
Park durumunda ön açıklık:  
3100 × 3150 mm (G × Y)

 Yanaşma körüğü DAS 3 DOBO: 
Rampa seviyesi modeli
DOBO sistemi kullanıldığında, yanaşma körüğü 
daha uzun yapılır ve araç kapısının açılacağı nişe 
monte edilir.  Şişme köşe yastıklar da standart 
olarak modele dahildir.

Standart ölçüler:  
3600 × 3850 mm (G × Y ),  
derinlik 850 mm, opsiyonel olarak 1200 mm
Şişirilmiş durumda ön açıklık:  
2400 × 2850 (G × Y)
Park durumunda ön açıklık:  
3100 × 3450 mm (G × Y)

 Yanaşma körüğü DAS-G3:  
Zemin seviyesi modeli
Zemine kadar inen modelde şişirilmemiş körük ile 
araç arasından binaya geçiş mümkündür.

Standart ölçüler:  
3600 × 4700 mm (G × Y ),  
derinlik 850 mm
Şişirilmiş durumda ön açıklık:  
2400 × 3700 (G × Y)
Park durumunda ön açıklık:  
3100 × 4300 mm (G × Y)
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 Yanaşma körüğü DAS 3-N:  
Niş modeli
Bu şişme körük modelleri monte edildikleri nişte 
yağmur suyuna ve kar yüklerine karşı iyi şekilde 
korunur.

Standart ölçüler:  
3600 × 3550 mm (G × Y )
Şişirilmiş durumda ön açıklık:  
2400 × 2550 (G × Y)
Park durumunda ön açıklık:  
3100 × 3150 mm (G × Y)

 Yanaşma körüğü DAS 3-L: 
Yükleme kabini modeli
Niş modeli DAS 3-L Nişli yükleme kabini ile entegre 
edilmek üzere tasarlanmıştır. Bu şekilde yükleme 
körüğü yağmur ve kara karşı korurken aynı zamanda 
estetik bir görünüm sunan bir kombinasyon elde edilir.

Standart ölçüler:  
3600 × 3550 mm (G × Y )
Şişirilmiş durumda ön açıklık:  
2400 × 2550 (G × Y)
Park durumunda ön açıklık:  
3100 × 3150 mm (G × Y)

 Yanaşma körüğü DAK 3:  
Sabit yan yastıklı model
DAK 3 sabit yan yastıklar ve şişirilebilir üst yastık  
ile birlikte, 20 mm kalınlığında ısı yalıtımlı, çelik 
kaplama panellerin avantajlarını birleştiren bir 
kombinasyondur. Bu yükleme körüğü standart araç 
filoları ile taşınan asılı mallar için özellikle tavsiye 
edilir. Köpük dolgulu yan yastıklar aracı tam olarak 
sarar. Üst tarafta şişme yastık kullanımı yükleme 
açıklığının tam olarak açık kalabilmesini sağlayarak 
malların doğrudan konveyörlere aktarımını 
kolaylaştırır.

Standart ölçüler:
3600 × 3550 × 350 / 850 mm (G × Y × D)
Şişirilmiş durumda ön açıklık: 
2400 × 2500 (G × Y)
Park durumunda ön açıklık:  
2400 × 3100 mm (G × Y)
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