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Uma necessidade 
Uma solução
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Inkema é uma empresa especializada em oferecer 
soluções integrais para as necessidades de carga e 
descarga de mercadorias, bem como o gerenciamento de 
acessos através de vedações industriais. Com uma equipa 
altamente qualificada com mais de 25 anos na indústria; 
desenhamos, produzimos, instalamos e oferecemos 
serviços pós venda em toda a nossa gama de produtos: 
docas de carga, mesas, elevadores, passagens superi-
ores, portas industriais e abrigos de docas, entre outros.

Tanto na comercialização do produto como em diferentes 
trabalhos de serviço técnico e pós venda efetuados em 
instalações existentes, a qualidade do produto e flexibili-
dade no serviço são as características mais valorizadas 
pelos nossos clientes, sendo que o nosso objetivo é 
atender as suas necessidades, oferecendo-lhes um 
serviço personalizado e flexível, que encontra uma 
solução adequada para cada caso.

Desde uma pequena oficina, passando por empresas do 
sector alimentar ou de empresas automotivas até grandes 
centros de logística. Cada cliente tem necessidades 
diferentes e cada solução tem a sua própria maneira de 
proceder. Como fabricantes com o próprio departamento 
de I+D+i, Inkema pode garantir que fabrica um produto 
preciso, robusto e seguro, de acordo com todos os requisi-
tos da legislação Europeia e sempre na perspetiva de 
cobrir as necessidades do cliente, com um preço o mais 
acessível quanto possível e com um produto de qualidade 
comprovado que fornece ao usuário um grande desem-
penho e uma longa durabilidade. 

A chave para o nosso sucesso é a inovação, e o contínuo 
desenvolvimento de novos produtos. Por esse motivo 
convidamo-lo a visitar www.inkema.com para conhecer 
todos os nossos produtos e serviços que possam satis-
fazer a sua necessidade: a nossa solução. Bem-vindo à 
Inkema.

Bem-vindo à Inkema. 

http://www.inkema.com/
http://www.inkema.com/


O equilíbrio perfeito entre agilidade, funcionalidade e segurança.
Na Inkema nós temos uma grande variedade de docas hidráulicas que irão ajudá-lo a colmatar a 
distância entre o interior da sua nave e as caixas do caminhão. Além disso oferecemos-lhe diferentes 
tipos de soluções construtivas, para que possa escolher a que melhor se adapta à sua instalação.

Docas de carga
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Á sua medida. Á sua altura. Para a sua capacidade de carga.
As mesas elevadoras Inkema são usadas para mover verticalmente cargas de qualquer peso e 
volume até à altura desejada. Robustez, design e garantia à medida das exigências do cliente.

Mesas elevadoras
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Mais leves, mais funcionais.
As passagens superiores reclináveis manuais de aço ou alumínio Inkema estão desenhadas para 
cargas de até 4.000 Kg e podem ser deslocadas lateralmente para otimizar o uso de cada unidade. 
Também se fornecem passagens superiores portáteis de fácil manuseio adequado para cargas leves.

Passagens superiores
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Soluções inteligentes.
As bancadas e os túneis isotérmicos de Inkema estão desenhados à medida de cada cliente para 
melhorar o isolamento e maximizar o aproveitamento da superfície interior da nave.

Bancadas e túneis
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À medida das suas necessidades.
As rampas para aplicações especiais da Inkema são a solução perfeita para as operações de carga 
e descarga entre o caminhão e a nave da forma mais rápida, eficaz e segura possível. Graças ao 
nosso departamento técnico podemos executar qualquer rampa à medida.

Rampas especiais
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É possível ter tudo.
Seguras, modulares e adaptáveis. Atuam como isolamento térmico e acústico. Desenhadas especial-
mente para uso em armazéns, centros logísticos e qualquer tipo de instalação. Existe uma grande 
variedade de acabamentos e acessórios como portas de vidro, isolamento com painel de 80 mm, porta 
pedonal incorporada, ferragens de aço inoxidável, etc.

Portas seccionais
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Flexibilidade e poupança não são conceitos incompatíveis.
Os abrigos Inkema estão desenhados para assegurar sempre uma poupança de energia importante 
sendo que isolam termicamente do exterior e fornecem uma melhor higiene no interior da instalação. 
Sempre sem afetar o conforto e a flexibilidade das manobras de carga e descarga. 

Abrigos de doca
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Sempre abertas a satisfazer as suas necessidades.
Os diferentes modelos de porta rápida de Inkema são concebidos como um elemento divisório para 
áreas de tráfego contínuo e intenso, assegurando sempre o isolamento necessário.

Portas rápidas
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Cumprir com as normas é simples.
Com diferentes soluções construtivas (de correr, dobráveis, guilhotinas, enroláveis, pedonais, etc.) e 
características resistivas (de 60 a 240 minutos). Com a possibilidade de fazer uso de uma ampla gama 
de acessórios. E em coordenação com sistemas de deteção contra incêndios.

Portas corta-fogo
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Muitas vezes pequenos detalhes fazem a diferença.
Semáforos, guias de caminhão, focos de docas, calços manuais e automáticos, proteção guias de 
porta, segurança porta-doca de carga... Em Inkema procuramos satisfazer as necessidades do cliente 
por muito específicas que sejam.

Acessórios
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A lâmpada de doca é um acessório 
adequado para iluminar o interior 
dos veículos durante as manobras 
de carga e descarga.

Lâmpada de doca

Tampões de 430×120×90 de 
excelente dureza e resistência 
para pontos de receção de carga 
constante.

Tampões de 
aço-borracha

Tampões de 400×80×70 de grande 
dureza e resistência padrão. 

Tampões de poliuretano

Semáforo
São dispositivos de sinalização 
localizados nas docas para regular a 
carga e descarga de mercadorias. 
Disponível com cores diferentes e 
um número de luzes.  

Tampões de 500×250×140 de 
excelente dureza e resistência para 
pontos de receção de carga 
constante. 

Tampões de 250×250×100 de 
grande dureza e ótima resistência.

As proteções de guias melhoram a 
segurança da doca de carga e da 
porta secional ou rápida.

Proteção de guias

As guias protegem a instalação ao 
alinhar o caminhão facilitando a sua 
entrada na doca.

Guias de caminhão

Tampão de borracha 
pequeno

Tampão de borracha 
médio

Tampão de borracha 
grande

O sensor deteta a proximidade do 
caminhão ativando automatica-
mente os diferentes elementos.

Sensor de Proximidade

É a solução perfeita para imobilizar 
qualquer caminhão e trabalhar com 
total segurança.

Calço automático

O calço manual com sensor Inkema 
é a solução perfeita para imobilizar 
qualquer caminhão.

Calço com sensor

Tampões de 400×80×70 de grande 
dureza e resistência padrão. 



Apenas poucos conseguem cobrir tudo.
Fabricar uma doca de carga, uma mesa elevadora ou uma porta seccional qualquer um pode fazê-lo. 
Obter a máxima garantia, cumprir estritamente com as normas de segurança em vigor, sem esquecer 
o compromisso com o meio ambiente e garantir uma longa vida útil da máquina está ao alcance de 
poucos.

Garantia e segurança
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inkema@inkema.com   
• Inkema Sistemas S.L. reserva-se o direito de alterar as especificações descritas sem aviso prévio a fim de fazer melhorias no produto.
• Os dados contidos neste catálogo são de caráter informativo e em nenhum caso podem representar condições contratuais.

export@inkema.com Tel 902 47 47 46
+34 93 544 47 08




