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Geoptimaliseerde laadkades: een wereld van verschil 
 
Nadenken over efficiënt laden en lossen beperkt zich anno 2021 allang niet meer tot de 
traditionele pakjesdiensten. De huidige platformeconomie zorgt er niet enkel voor dat 
we vraag en aanbod steeds slimmer op elkaar kunnen laten inspelen, maar ook dat 
leveringen uitgroeien tot een belangrijke bedrijfsactiviteit. Halfvolle bestelwagens, lange 
wachttijden tussen leveringen en onnodige stilstand zijn dus een absolute no-go. 
Optimalisatie is een must en perfect functionerende laad- en loskades zijn daarbij 
cruciaal. 
 
Meerwaarde voor logistieke centra 
Geoptimaliseerde laad- en loskades zijn van essentieel belang voor een goede werking van 
logistieke centra. Zij zorgen voor een veilige, vlotte overgang van de te vervoeren goederen 
en spelen een cruciale rol in de duurzaamheid van het verdelingsproces. Kortom, moderne 
laad- en lossystemen zijn een meerwaarde voor tal van bedrijven. 
ASSA ABLOY Entrance Systems is dé expert in complete toegangsoplossingen voor 
distributie en logistiek. “Al onze producten helpen verzekeren dat de laad- en 
losactiviteiten op een snelle, veilige en energie-efficiënte manier gebeuren. In welke 
goederen je ook handelt – verse levensmiddelen, huishoudelijke artikelen of gevoelige 
materialen zoals medicatie – je moet zorgen voor veiligheid, tempo, efficiëntie, een 
gepaste temperatuurregeling, kostenbeheersing en goede contacten met leveranciers.” 
 
Voor elke uitdaging een oplossing 
Iedere investering in een distributiecentrum moet zo goed mogelijk renderen, of het nu 
gaat om een totaal nieuw gebouw of de verbouwing van een bestaand centrum. Concreet 
worden deze centra zo ingericht dat de magazijnen 24 uur per dag kunnen functioneren op 
basis van veilige en eenvoudige processen.  
Bovendien staat ASSA ABLOY Entrance Systems zijn klanten bij doorheen het volledige 
bouwproces – van ontwerp en plaatsing tot onderhoud en modernisering. “Onze 
toegangsoplossingen voor distributie en logistiek bieden op elke uitdaging een gepast 
antwoord en zorgen daarbij voor perfect geoptimaliseerde en geautomatiseerde 
laadkades.” 
 
Efficiënt, energiezuinig en veilig 
Bij de inrichting van laadkades richt ASSA ABLOY Entrance Systems zich steeds op drie 
pijlers: efficiëntie, energiezuinigheid en veiligheid. Zo kan bijvoorbeeld een volledig laad- 
en lossysteem buiten de centrale magazijnruimte worden ingericht waardoor het 
energieverlies aan de laadperrons aanzienlijk wordt beperkt. Deze zogenaamde laadhuizen 
zijn bovendien voorzien van een dock shelter, die onder meer bescherming biedt tegen 
water, wind en stof. De speciale vergrendelingsystemen van de poorten garanderen dan 
weer een veilige werking. En minstens even belangrijk zijn de gebruiksvriendelijke dock 
levelers, die bij elke laadbeurt opnieuw zorgen voor een optimale efficiëntie. Voor elke 
uitdaging een oplossing dus! 
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ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevende leverancier van geautomatiseerde toegangsoplossingen voor een 
efficiënte stroom van goederen en personen. Met onze over de hele wereld bekende productmerken Besam, Crawford, 
Albany en Megadoor bieden wij producten en diensten aan voor eindgebruikers die hun activiteiten veilig, beveiligd, 
comfortabel en duurzaam willen uitvoeren. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY. 
 
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be   
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