
Norasport Dørholder for lasteramper og 
sluser (Patent pending)

Man MÅ ikke stoppe foran lasterampa for å legge dørene på 
tralla inntil veggene, for så å starte trailer igjen og rygge inntil 
rampa. Det har vi hos Norasport Industri på Skedsmokorset, 
gjort noe med.
Pulverlakkeres i de aller fleste RAL farger. Holder kan også galvaniseres*

For tilbud og avtale av demonstrasjon,
Kontakt KAM mekanisk,
Roger J. Grønnvold på epost:
roger.gronnvold@norasport.no
Mobil: + 47 949 74 615

*Ved galvanisering må shims byttes ut 
til annen legering.



Åpne dører etter parkering ved 
port.

Unngå stans på plassen foran port. 
Trailer slipper å bli stående fast på 
glatt underlag vinterstid. La sjåføren 
åpne dørene etter at godsbil er 
parkert ved port!
Kjør til tralla butter i gummibuffere. 
Sjåfør stopper motor, låser og tar 
kjørepapirer med seg og går inn i 
lagerbygning.

Dra tilbake holder og legg dørblad 
inntil.

Dra tilbake holder, legg dør inntil 
mekanisme. 
Holderen fungerer ved hjelp av 
fjærtrykk.

Slipp holder mot dør. Enklere kan 
det ikke bli!

La fjær føre holder mot dør. Den 
nylonforete holderen holder 
døren trygt, uten å skrape opp, 
samtidig som den kompenserer 
for høydeforskjeller ved lasting og 
lossing, samt bevegelser frem og 
tilbake



Dørholder for lasteramper. 
Man MÅ ikke stoppe foran lasterampa, for å legge dørene på tralla inntil veggene, for så å starte trailer og rygge bort til 
rampa. 
Alle som driver med transport vet at hver vinter så er man der igjen, dekk som smelter ned i snøen foran lasteramper, og 
ikke kommer seg noen steder, biler som venter på tur som går på unødig tomgang, bortkastet tid..

Norasport Industri's dørholder (patent pending), så rygger trailer inn til rampa i en bevegelse og åpner dørene inne i 
slusa. Dørholdere holder tralledører trygt, samtidig som det kompenseres for forandringer i høyde mm. 
Strømlinjeformet og effektiv lasting og lossing.

1. Unødig stans unngås, på vinterstid så vet man at dekk kan smelte ned i is og snø ved stans. Blokkering av 
rampe er dyrt i lengden. Dørholderene sørger for at sjåfører kan åpne dører, inne i sluse, ETTER at de har
rygget helt inn mot sluse.

2. Traller og containere som står i sluser over flere døgn, kan nå låses, da dørene enkelt løsnes fra dørholder 
og stenges. Mindre sjanser for innbrudd i traller og containere

3. I sluser som ikke er helt i vater, vil tralledører kunne sige igjen, dette forhindrer vår dørholder.




