
Ophogers

Vaste of mobiele ophogers 
voor vrachtwagens en bestelwagens

•	Soepel	gebruik.
•	Minimale	investering.
•	Minimaal	onderhoud. 



Vaste ophogers  
voor vrachtwagens  

en bestelwagens. 
 Een soepel gebruik voor een  

volledig onafhankelijk laden.

De praktische en gemakkelijk te gebruiken ophogers voor 
kleine vrachtwagens en bestelwagens maken het mogelijk 
om de vrachtwagen beter te centreren ten opzichte  
van de kaai en om op die manier de hoek van de laadbrug  
te verminderen, wat het overladen van de goederen via  
uitrustingen voor goederenbehandeling vergemakkelijkt  
en veiliger maakt. 
De ophogers RH zijn verkrijgbaar gelakt of verzinkt.  
Ze worden bevestigd op een betonnen vloer door middel  
van keilbouten. Het oppervlak is vervaardigd uit traanplaat.
Deze ophogers verzekeren een snelle en zekere aanmering 
aan de kaai. De hoogte van de ophoger is afhankelijk van  
de hoogte van de laadvloer van het voertuig en de kaaihoogte. 
De ophogers kunnen voorzien worden van wielgeleiders 
vervaardigd uit ronde buizen.
Lengte en hoogte: maatwerk.

Vaste ophogers 
voor bestelwagens - type RH-5t
Capaciteit: 5 ton/paar. 
Nuttige breedte per ophoger: 500 mm.  

Vaste ophogers  
voor vrachtwagens - type RH-12t
Capaciteit: 12 ton/paar. 
Nuttige breedte per ophoger: 750 mm. 

type  RH.3500-190-12t-G

type  RH.9000-500-5t-G



MOBIeLe ophogers  
voor vrachtwagens  
en bestelwagens. 
Centreer uw ophogers op  
de breedte van uw voertuigen.
Ophogers op rails - type RHM
Bij deze ophogers kan men snel overschakelen van een 
kaaiconfiguratie voor vrachtwagens naar een kaaiconfiguratie 
voor bestelwagens. Duw gewoon met de voet om ze aan te 
passen aan de breedte. Het gewicht van het voertuig zorgt 
voor een goed contact tussen de ophogers en de vloer waar 
door ze niet kunnen bewegen en stabiel blijven. 

type RHM.7000-300-5t-G

type RHM.1240-150-12t-G

   standaard mobiele ophogers 
    in aluminium - type aK :
 In aluminium, uitgerust met wieltjes om de verplaat-
singen te vergemakkelijken. Ze hebben een capaciteit 
van 12 ton per paar en een breedte van 500 mm.

aK145: h 145 mm - Lengte 1440 mm - 31 kg/stuk.
aK190: h 190 mm - Lengte 1440 mm - 32 kg/stuk.
aK290: h 290 mm - Lengte 1440 mm - 38 kg/stuk.
aK390: h 390 mm - Lengte 2025 mm - 65 kg/stuk.



vaste (ref RH): Voor een konstant gebruik door bestelwagens  
of kleine vrachtwagens met een gelijkaardige omvang.

mobiel (ref RHM): voor een frequent gebruik door voertuigen  
met een verschillende breedte.

5t/paar: breedte ophoger: 500 mm,

12t/paar: breedte ophoger: 750 mm.

berekend in funktie van de lengte van het voertuig
en de manœuvreerruimte die het voertuig nodig heeft.

afhankelijk van de kaaihoogte en de hoogte  
van de laadvloer van het voertuig.

de wielgeleiders zijn zeer belangrijk om de eventuele  
manœuvreermissingen te corrigeren.

• warmverzinkt staal (behalve model AK in aluminium), 
• gelakt ; RAL kleur naar keuze.

A, B, of C: zie tekeningen.

Ophogers: 

Capaciteit:

Lengte: 

Hoogte:

Wielgeleiders: 
(optioneel)

Uitvoering:

Configuratie:

enkele belangerijke punten om u de juiste keuze  
te helpen maken voor een ophoger:

Tel: +32.2.464.48.10 
e-mail: info@tecsi.be 

www.tecsi.be 
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