
Obturatoarele termice sunt proiectate pentru utilizarea în depozite , centre logistice , precum și orice tip de 
instalație de producție, avand ca rezultat �nal economii semni�cative de energie și confortul sporit la 
manevrele de încărcare și descărcare

Obturatoarele termice cu braţ articulat au o structură metalică perimetrală �xată pe peretele halei şi una 
secundară mobilă completată de un set de prelate din cauciuc, adaptate la dimensiunile remorcilor 
camionului . Structura secundară este retractabilă având ataşate un set de braţe articulate ce unesc rama 
din faţă cu cea din spate, �exibilitate ce împiedică producerea de daune ca urmare a manevrelor de 
racordare a remorcilor cu burduful de etanşare. Prelata superioară şi cele laterale înconjoară caroseria, 
asigurând ermetizarea între caroseria camionului şi clădire, scopul acesteia �ind de a asigura o etanșare 
perfectă la momentul de încărcare și descărcare , astfel încât să se realizeze economii semni�cative de 
energie și protecția ulterioară a mărfurilor 

Construcția obturatoarelor termice

Structura: fabricate din țeavă zincată 2 mm unite prin bare galvanizate si acoperite cu o prelată din PVC 
de 0,8 mm grosime de rezistență ridicată , datorită �exibilitatii poliesterului de la interior. Prelata este 
atașata de structura cu ajutorul unui pro�l de aluminiu anodizat.
Prelatele: sunt alcatuite din doua tipuri de tesaturi �exibile la interior si acoperite cu un strat de PVC 
negru cu grosimea de 3 mm , rezistent la impact și zgârieturi. Prelatele laterale sunt prevazute cu marcaje 
re�ectorizante pentru a usura manevrarea camionului.
În funcție de construcția halei unde trebuie intalate sau al amplasării modulelor de încărcare, cu sau fără 
rampă de egalizare, obturatoarele termice au o serie de dimensiuni uzuale cu urmatoarele cote L – lățime 
obturator termic x H – înălțime obturator termic:

- L 3400 mm x H 3400 mm
- L 3600 mm x H 3600 mm
- L 3600 mm x H 3600 mm
- L 3400 mm x H 4000 mm
- L 3400 mm x H 4400 mm

Obturatoare termice



Obturatoarele termice sunt proiectate pe măsura �ecărui client, pentru a dinamiza instalarea unui doc de încăr-
care, a îmbunătăţi nivelul de izolaţie internă a halei şi a creşte capacitatea de depozitare a clădirii. Batiul este 
structura de metal ce substituie fosa şi susţine docul de încărcare. Poate � furnizat în diferite versiuni: 

Acoperişul unui obturator standard este alcătuit dintr-un panou cu nervuri speciale anti-picurare, având în 
acelaşi timp o anumită pantă ce evită acumularea de apă, drenând apele pluviale către lăcrimarul frontal. 
Opţional, se poate adăuga o copertină pentru a optimiza economisirea energiei şi izolaţia termică între clădire 
şi modul.
Sunt disponibile mai multe tipuri de obturatoare:

-Retractabilă.
-Fixă.
-Frigori�că.
-Gon�abilă.


