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Těsnicí límce 
těsnicí límce jsou ideální, pokud potřebujete uchovat teplotu, například ve skladu. Právě udržení stálé 
teploty je požadavek, který je potřeba řešit během manipulačních operací. Obzvláště, pokud pracujete 
například s potravinářskými mraženými výrobky. Jako řešení této situace doporučujeme použít 
těsnicí límce od společnosti DoorHan. 
 
Zmíněné límce mají podobu několika spojených dohromady těsnicích prvků. Na jejich přední straně 
se nachází speciální značka, která slouží jako vodítko pro řidiče nákladního automobilu. Karoserie 
Díky tomu zadní část karoserie při couvání zajede do pracovního prostoru těsnicího límce na 35 až 50 
cm. Druhá část límce těsně obepíná karoserii po perimetru, čímž zabraňuje úniku tepla ze skladu. 
 
K dispozici jsou dva typy těsnicích límců DoorHan: nafukovací a mechanické. Mechanický límec 

může mít rozkládací rám nebo obvyklou pevnou konstrukci. těsnicí límec s rozkládacím rámem je 
mnohem odolnější vůči poškození než běžná pevná konstrukce. Mnohem rychleji se totiž přizpůsobí 
karosérii zajíždějící do technologického otvoru.  
 
 
VÝHODY TĚSNICÍCH LÍMCŮ DOORHAN 

 
• Dlouhá životnost umožňuje výrobku zachovat původní vzhled i po několika desítkách tisíc 

pracovních cyklů. 

• Každý těsnicí límec odolává drsným klimatickým podmínkám a snadno se vyrovnává s výraznými 

teplotními výkyvy. 

• Vynikající těsnost a eliminace průvanů. 

• Díky minimalizaci tepelných ztrát snižují náklady na spotřebu elektrické energie ve skladovacích 

prostorech. 

• Lze je vyrobit na objednávku. 

• Nízký koeficient tření, vysoká pevnost v tahu, přiměřená hmotnost a snadná instalace. 

• Velmi přijatelná cena. 

Těsnicí límce se stlačitelným hliníkovým rámem z řady DSHRT 

Tento typ límce je klasickou volbou pro instalaci v místech s průměrným zatížením. PVC materiál, z 
něhož jsou vyrobeny přední desky, je pružný, odolný proti opotřebení a vysoce pevný v tahu. Během 
nakládky a vykládky horní a boční vertikální lišty těsnicího límce obepínají karosérii a zajišťují tak 
nezbytnou těsnost.  
V případě nepřesného přistavení vozidla se čelní rám poskládá do jednotlivých zešikmených kusů a 
po dokončení práce se automaticky vrátí do původní polohy. Těsnicí límec se montuje nasazením. 
 
Hlavní výhody: 
 
• rozkládací hliníková konstrukce, 
• horní vrstva těsnicího límce může být buď jednoduchá nebo dvojitá, pro zajištění lepšího kontaktu s 
karoserií automobilu, 
• vestavěné pružiny umožňují přednímu okamžitý posun skládacího rámu (vyklopení) vůči karoserii, 
čímž zabraňují poškození konstrukce (v případě nepřesného přistavení vozidla), 
• bílé odrazové pásky umístěné na předních vertikálních lištách umožňují přesné zastavení auta. 
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Těsnicí límce s pevným rámem z řady DSHRD 

 
Tyto límce jsou navrženy pro velké množství nákladů, což se projevuje na jejich konstrukci. Rám je 
vyroben ze sendvičových panelů, obložených hliníkovým profilem. Čelní upínací deska je vyrobena z 
hliníkového, práškovou metodou lakovaného, profilu. Materiál předních lišt je dostatečně elastický, má 
vysokou odolnost vůči opotřebení a pevnost v tahu.  
Při provádění nakládky a vykládky zajíždí karoserie nákladního automobilu částečně dovnitř límce. 
Horní a boční vertikální listy se upevňují na karoserii vozu a zajišťují těsnost mezi ní a skladištěm. 
Pokud používáte tento typ límce na plošině umístěné před skladištěm, je nutné instalovat vodítka pro 
kola nebo kovové dojezdy.  
Instalace se provádí nasazením. 
 
Hlavní výhody: 
 
• horní vrstva těsnicího límce může být buď jednoduchá nebo dvojitá, pro zajištění lepšího kontaktu 
s karoserií automobilu, 
• bílé odrazové pásky umístěné na předních vertikálních lištách umožňují přesné přistavení, 
• odolnější a energeticky efektivnější konstrukce. 

Těsnicí límce nafukovací série DSHINF 

Zmíněné límce jsou instalovány tam, kde je požadováno nejefektivnější těsnění a stálá teplota uvnitř 
prostoru (např. v expedičních skladech mrazíren). Při nakládce a vykládce vozu není těsnění 
přitlačeno k automobilu, jako při použití obdobného závěsného typu. 
 
Nafukovací těsnicí límce obklopují karoserii ze všech stran a poskytují nejlepší utěsnění. Materiál 
nafukovacích polštářů Cordura je odolný vůči opotřebení a má vysokou pevnost v tahu. V průběhu 
prací zajíždí korba nákladního automobilu částečně do těsnicího límce. Horní a boční polštáře jsou 
nahuštěné, což zajišťuje vysokou těsnost mezi karoserií a budovami. Po dokončení se polštáře 
vypustí. Ovládání nafukovacích těsnicích límců lze provádět z ovládacího panelu vyrovnávacího 
můstku (pomocí speciální řídicí jednotky s funkcí ovládání nafukovacích těsnicích límců). 
 
Při použití tohoto druhu límců je třeba na plošině před skladištěm instalovat vodítka pro kola nebo 
kovové dojezdy. Instalace se provádí nasazením. 
 
 
Hlavní výhody: 
 
• k výrobě polštářů je použit materiál Cordura odolný vůči opotřebení, 
• prodloužení pracovní části horního polštáře činí až 1200 mm, což umožňuje její použití pro různé 
typy vozidel, 
• ovládání nafukovacích límců lze provádět z ovládacího panelu vyrovnávacího můstku. 

 

 


