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Inkema este o firmă specializată în oferirea de soluţii 
integrale pentru necesităţile de încărcare şi descărcare a 
mărfurilor, precum şi pentru gestionarea acceselor prin 
închideri industriale. Cu o echipă foarte calificată, avem 
peste 25 de ani în domeniu, proiectăm, producem, 
instalăm şi oferim un serviciu de garanţie pentru întreaga 
noastră gamă de produse: module de încărcare, mese de 
ridicare, pasarele, uşi industriale şi module burduf, printre 
altele.

Atât în ceea ce priveşte comercializarea produsului, cât şi 
în ceea ce priveşte diferitele activităţi de serviciu tehnic şi
garanţie efectuat în cazul instalaţiilor existente, calitatea 
produsului şi agilitatea în serviciu sunt caracteristicile cele 
mai apreciate de clienţii noştri, deoarece obiectivul nostru 
constă în satisfacerea necesităţilor acestora, oferindu-le un 
serviciu personalizat şi agil care să beneficieze la fiecare 
caz în parte de o soluţie adecvată.

De la micul atelier, trecând prin firme din sectorul alimentar 
sau din cel auto, până la mari centre de logistică. Fiecare 
client prezintă necesităţi diferite şi fiecare soluţie are 
propria sa modalitate de acţiune. Şi, ca producători cu un 
departament propriu de I+D+I, Inkema poate asigura 
productia unui produs exact, solid şi sigur, în conformitate 
cu toate exigenţele normativei europene şi întotdeauna din 
perspectiva acoperirii necesităţilor clientului cu un preţ cât 
mai adecvat posibil şi cu un produs de calitate contrastată 
care să pună la dispoziţia utilizatorului un nivel ridicat de 
randament şi o durabilitate îndelungată.

Cheia succesului nostru o reprezintă inovaţia, dezvoltarea 
de noi produse este continuă. Din acest motiv, vă invităm 
să vizitaţi www.inkema.com, pentru a ne cunoaşte toate 
produsele şi serviciile ce vă pot satisface necesităţile: 
soluţia noastră. Bine aţi venit la Inkema.

Bienvenu à Inkema. 
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Echilibrul între agilitate, funcţionalitate şi siguranţă.
În cadrul Inkema, dispunem de o gamă largă de module hidraulice care vă vor ajuta să diminuaţi 
distanţa între interiorul halei dvs. şi remorcile camioanelor. În plus, vă oferim diferite tipuri de soluţii de 
construcţie pentru ca dvs. să o puteţi alege pe cea mai bună care se adaptează instalaţiei dvs.

Module de încărcare
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Pe măsurile dvs. Pe înălţimea dvs.
Mesele de ridicare Inkema sunt utilizate pentru a deplasa pe verticală sarcini, indiferent de greutatea 
sau de volumul acestora, până la înălţimea necesară. Putere, proiectare şi garanţie ce răspund 
exigenţelor clientului.

Mese de ridicare
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Mai uşoare, mai funcţionale.
Pasarelele rabatabile manuale Inkema din oţel sau din aluminiu sunt proiectate pentru sarcini de până 
la 4.000 Kg şi pot fi deplasate în lateral, optimizând utilizarea fiecărei unităţi. Totodată, sunt furnizate 
pasarele portabile uşor de manevrat, adecvate pentru sarcini uşoare.

Pasarele
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Soluţii inteligente.
Burdufurile şi tunelurile sunt proiectate în aşa fel încât să răspundă cerinţelor fiecărui client, cu scopul de a îmbunătăţi 
izolarea şi de a spori exploatarea suprafeţei din interiorul halei.

Burdufuri şi tuneluri 
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Pe măsura necesităţilor dvs.
Rampele Inkema pentru aplicaţii speciale reprezintă soluţia perfectă pentru operaţiunile de încărcare 
şi descărcare între camion şi hală, într-un mod cât mai rapid, eficient şi sigur posibil. Datorită departa-
mentului nostru tehnic, putem realiza orice rampă personalizată.

Rampe
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Flexibilitatea şi economia sunt concepte compatibile.
Burdufurile Inkema sunt proiectate cu scopul de a asigura în orice moment o importantă economisire 
a energiei, dat fiind că izolează termic din exterior şi oferă o mai bună igienă internă a instalaţiei. 
Aceasta fără a periclita confortul şi flexibilitatea manevrelor de încărcare şi descărcare.  

Burdufuri
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Totul este posibil.
Sigure, modulare şi adaptabile. Acţionează ca izolaţii termice şi acustice. Proiectate special pentru a fi 
utilizate în depozite, centre logistice şi orice alt tip de instalaţie. Există o gamă largă de finisaje şi piese 
auxiliare, izolaţie cu panou de 80 mm, precum uşi cu geamuri, uşă pietonală incorporată, inoxidabilă, 
etc.

Uşi secţionale
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Deschişi întotdeauna spre satisfacerea necesităţilor dvs.
Diferitele modele de uşi rapide Inkema sunt concepute ca element despărţitor pentru zone cu un trafic continuu şi intens, asigurând 
întotdeauna izolaţia necesară. Usile rapide sunt concepute pentru o functionare sigura, rentabila si durabila.

Uşi rapide   
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Respectarea normelor reprezintă un proces simplu.
Prezintă diferite soluţii de construcţie (glisante, rabatabile, cu ghilotină, cu rulou, pietonale, etc.) şi 
având caracteristici ce le asigură rezistenţa (de la 60 până la 240 de minute). Cu posibilitatea de a 
utiliza o gamă largă de accesorii, în concordanţă cu sistemele de detectie  a incendiilor.

Uşi antifoc
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Adesea, micile detalii fac diferenţa.
Semafoare, ghidaje camion, module lămpi, pene manuale şi automate pentru blocarea roţilor, protecţii 
glisiere uşă, siguranţă uşă-modul de încărcare, senzor de proximitate, soclu de siguranţă ... În cadrul 
Inkema, încercăm să satisfacem nevoile clientului, oricât de specifice ar fi acestea.

Accesorii
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Modulul lampa este un accesoriu 
adecvat pentru iluminarea interioru-
lui vehiculelor în timpul manevrelor
încărcare şi descărcare.

Modul lampă

Tampon din  456Ĭ240Ĭ90  cu o 
duritate şi rezistenţă excelente
pentru puncte de recepţie constantă 
de încărcare.

Tampon din oţel-cauciuc

Tampon din 400×80×70 cu o duritate
şi rezistenţă standard ridicate.

Tampon din poliuretan

Tampon din 400×80×70 cu o duritate
şi rezistenţă standard ridicate

Semafor
Sunt dispozitive de semnale care 
sunt amplasate în module pentru a 
regla încărcarea şi descărcarea 
mărfurilor. Disponibil în diferite culori
şi număr de lumini.

Tampon din 500×250×140 cu o du- 
ritate şi rezistenţă excelente pentru 
puncte de recepţie constantă de 
încărcare.

Tampon din 250×250×100 cu o 
mare duritate şi optimă rezistenţă.

Pana manuală Inkema este soluţia 
perfectă pentru imobilizarea oricărui 
amion şi pentru lucrul în deplină 
siguranţă.

Pană manuală

Colţarul cu extremitatea tăiată în 45º
şi orificiul de 90º facilitează pătrun- 
derea limbii în interiorul camionului.

Colţare şi orificii
Ghearele pentru limbă sunt folosite
pentru a uşura pătrunderea limbii în
interiorul camioanelor mici.

Gheare
Soclul este un sistem perfect pentru
o mai mare siguranţă în rampă.

Socle de sécurité 

Protecţiile glisierelor sporesc 
siguranţa modulului de încărcare şi a
uşii secţionale sau rapide.

Protecţie glisiere

Ghidajele protejează instalaţia în 
momentul alinierii camionului, 
facilitând intrarea acestuia în modul.

Ghidaj camion

Tampon din cauciuc mic Tampon din cauciuc mediu Tampon din cauciuc

Senzorul detectează apropierea 
camionului, activând automat dife- 
ritele elemente.

Senzor de Proximitate

Este soluţia perfectă pentru 
imobilizarea oricărui camion şi 
pentru lucrul în deplină siguranţă.

Pană automată
Pana manuală cu senzor Inkema 
este soluţia perfectă pentru imobili- 
zarea oricărui camion.

Pană cu senzor
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Puţini sunt capabili să ducă totul la bun sfârşit.
Oricine poate produce un modul de încărcare, o masă de ridicare sau o uşă secţională. Obţinerea 
garanţiei maxime, respectarea strictă a normelor de siguranţă în vigoare, fără a omite compromisul cu 
mediul înconjurător, precum şi asigurarea unei lungi perioade de viaţă în condiţii de completă 
funcţionalitate a echipamentului tehnic nu sunt la îndemâna oricui.

Garanţie şi siguranţă
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inkema@inkema.com   
• Inkema Sistemas S.L. se réserve le droit de modifier les spécifications décrites sans avis préalable afin d'apporter des améliorations à son produit.
• Les données comprises dans ce catalogue sont fournies à titre d’information, en aucun cas elles ne peuvent représenter des conditions contractuelles.
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