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Historie
Storax b.v. is opgericht door Ronald Straks op 
24 september 1975 als importfirma van aluminium 
producten voor de bouw en industrie. Gedurende
15 jaar is gewerkt vanaf het kantoor en magazijn aan 
de Amerweg 3 in Zwijndrecht. In 1990 werd verhuisd 
naar de locatie aan de Fruiteniersstraat 1 in 
Zwijndrecht. In 1997 is het pand Houtkopersstraat 5 
bijgekocht. 
In 2012 is de nieuwe locatie aan de Wattstraat 1 
betrokken op een zichtlocatie langs de A16.

Storax
De naam Storax is afgeleid van het Griekse woord 
“storax” of “styrax”, de harsachtige afscheiding van 
de storaxboom (liquidambar). Het merk Storax is 
gekozen vanwege de associatie met de naam “Straks”.

Activiteiten
Het leveringsprogramma bestond aanvankelijk uit 
laadbruggen en bouwprofielen. In de loop van de tijd 
heeft Storax zich ontwikkeld tot een allround toe-
leverancier van een compleet programma bouw-
specialiteiten. Met het product containerlaadbruggen is 
Storax marktleider in Nederland. 

Kwaliteit
Storax b.v. streeft ernaar om voor haar klanten een 
betrouwbare partner te zijn voor het gehele traject: 
advies, productie, levering en montage. 
Het kwaliteitssysteem van Storax b.v. is door bureau 
VERITAS gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 
en VCA*.
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STORAX VERRIJDBARE STALEN LAADBRUGGEN
Een verrijdbare laadbrug is een oprit, speciaal ontwikkeld om met een heftruck containers en vrachtwagens 
te laden en lossen. De standaard laadbrug is een circa 11 meter lange, schuin oplopende oprit waaronder 
een wielstel is gemonteerd zodat het geheel verrijdbaar is. Door de hydraulische handpomp kan het hoogste 
gedeelte van de oprit in hoogte worden versteld van 1000 mm tot 1650 mm. Het rijvlak van de oprit bestaat 
uit een anti-slip rijvlak en is twee meter breed. Meestal loopt het hoogste deel van de laadbrug 2 of 2,5 meter 
horizontaal zodat de heftruck horizontaal de laad/losruimte kan binnenrijden. Voor speciale toepassingen zijn 
afwijkende uitvoeringen leverbaar.

Voordelen

Aandachtspunten

●  inzetbaar op meerdere plaatsen, zelfs wanneer 
deze relatief ver van elkaar liggen.

●  slechts één man nodig, om met een heftruck 
 zelfstandig containers te laden/lossen.  

Voordeel: een enorme besparing op de arbeids- 
kosten omdat bij andere methoden 2 tot 3 man 
nodig zijn.

●  tot 3 x sneller laden/lossen dan op de conventio-
nele manier met een handpallettruck in de 

 container.
●  enorme besparing van tijd en arbeidskrachten 

(minder mensen kunnen sneller een container 
laden/lossen), investeringsbedrag snel terug 

 verdiend. 
●  in geval van zware vaten, kratten of pallets werkt 

men met een containerlaadbrug veiliger en 
 verbetert men de arbeidsomstandigheden bij het 

laden/lossen.

● intensiteit van het gebruik: belangrijk voor de  
afweging of een laadbrug rendabel zal zijn. 

● bepalen van de vereiste laadcapaciteiten van 
heftruck plus lading.

● afmetingen van de last die de heftruck mee-
neemt over de laadbrug. Indien het een hoge last 
betreft dient het horizontale gedeelte van de

 laadbrug zo lang te zijn dat de heftruck horizon-
taal de container kan binnengaan en de last 

 de bovenzijde van de container niet kan raken.

Werking
1 Verplaatsen van de laadbrug
2 Omhoog pompen
3 Laten zakken op de containervloer
4 Vastzetten van de kettingen
5 Laden/lossen
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STORAX VERRIJDBARE STALEN LAADBRUGGEN

LAADBRUGGEN MET STREKMETALEN RIJROOSTERS

MODEL HY-7-T-EX EN HY-10-T-EX

●  capaciteit: 7 resp. 10 ton

●  hydraulisch wielstel waardoor de werkhoogte
 kan variëren van 1000 mm tot 1650 mm

●  hydraulische handpomp 

●  veiligheidsrailing: 126 mm hoog

●  lip in de container: 300 x 2060 mm

●  rijvlak van de laadbrug: heavy duty strekmetaal

●  aanrijplaat: 1000 x 2040 mm van versterkte
 tranenplaat 8-10 mm

●  wielen met rubber loopvlak, 
 breedte van 150 mm en diameter van 400 mm

● behandeling: 
 - zijbalken:  gestraald
 - coating: industrielak
   blauw RAL 5019.

●  veiligheidsketting: 1000 mm lang, inclusief haken

●  cardanische lepelklem voor het verrijden van de
  laadbrug.
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Rijrooster

Op hoogte brengen van de laadbrug



STORAX VERRIJDBARE STALEN LAADBRUGGEN

4

Inrijden

Wielstel

Handpomp

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Type  HY-7-T-EX HY-10-T-EX

●  laadvermogen   7000 kg 10000 kg

●  eigen gewicht   3800 kg   3900 kg

●  lengte oplopend deel   8440 mm   8440 mm

● lengte horizontaal deel   2020 mm   2520 mm

●  totale lengte 10760 mm 11260 mm

●  totale breedte   2260 mm   2260 mm

●  werkbreedte   2060 mm   2060 mm

● min. werkhoogte   1000 mm   1000 mm

● max. werkhoogte   1650 mm   1650 mm

● liplengte     300 mm     300 mm
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STORAX VERRIJDBARE STALEN LAADBRUGGEN

LAADBRUGGEN MET VERZINKT STALEN RIJROOSTERS

MODEL HY-7-T EN HY-10-T

●  capaciteit: 7 resp. 10 ton

●  hydraulisch wielstel waardoor de werkhoogte
 kan variëren van 1000 mm tot 1650 mm

●  hydraulische handpomp 

●  veiligheidsrailing: 120 mm hoog

●  lip in de container: 300 x 2100 mm

●  rijvlak van de laadbrug voorzien van 
 zelfreinigende volblad verzinkte antislip rijroosters
 Draagstaaf 40 x 4 mm
 Getordeerde dwarsstaaf

●  aanrijplaat: 1000 x 2040 mm van versterkte
 tranenplaat 8-10 mm

●  wielen met rubber loopvlak, breedte van
 150 mm en diameter van 400 mm

● behandeling: 
 - zijbalken:  gestraald
 - coating: industrielak
   in een gele veiligheidskleur.
 - onderconstructie en wielstel: zwarte undercoating
 - zijnaden: afgekit

●  veiligheidsketting: 1000 mm lang, inclusief haken

●  cardanische lepelklem voor het verrijden van de
  laadbrug.
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Lepelklem



STORAX VERRIJDBARE STALEN LAADBRUGGEN
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Type    HY-7-T   HY-10-T

●  laadvermogen   7000 kg 10000 kg

●  eigen gewicht   3600 kg   3800 kg

●  lengte oplopend deel   8650 mm   8650 mm

●  lengte horizontaal deel   2000 mm   2500 mm

● totale lengte 10950 mm 11450 mm

●  totale breedte   2360 mm   2380 mm

●  werkbreedte   2040 mm   2040 mm

● min. werkhoogte   1000 mm   1000 mm

● max. werkhoogte   1650 mm   1650 mm

● liplengte     300 mm     300 mmWielstel
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STORAX VERRIJDBARE STALEN LAADBRUGGEN

SPECIALE UITVOERINGEN
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instelling geschiedt door middel van een stel 
steunen en varieert van 1250 mm tot 1650 mm.  
De lip in de container is bij dit model uitgevoerd als 
een beweegbaar klapbord waarmee het dalen en  
stijgen van de container door het laden en/of Iossen 
wordt opgevangen. 

HY-7-T-EL. Extra lange laadbrug 
Voor het laden/lossen van containers met behulp 
van lichte elektrische heftrucks is het soms aan te 
bevelen een extra lange laadbrug te gebruiken.
De hellingshoek is maximaal 7° (d.w.z 10%), dan 
uitgaande van een gemiddelde hoogte van 
1450 mm. Met dit model kunnen de meeste lichte 
elektrische heftrucks ook containers laden/lossen 
zonder dat de batterijen te zwaar worden belast.

HY-7-T-PL en HY-10-T-PL. Standaard laadbrug 
met verlengd horizontaal deel

Wanneer de heftruck hoge lasten verplaatst, verdient
het aanbeveling een laadbrug met een verlengd 
horizontaal deel van 3500 mm te gebruiken.
Hierdoor kan de heftruck recht de container binnen- 
rijden en raakt de bovenkant van de last niet het 
containerdak.

HY-7-T-EW en HY-10-T-EW. Standaard laadbrug 
met extra breed rijvlak 

Bij zeer brede lasten of indien de laatste pallet moet  
worden geladen vanaf de laadbrug m.b.v. een hef-
truck zonder side-shift is het noodzakelijk een laad-
brug met een extra breed rijvlak te gebruiken. In 
deze uitvoering is de laadbrug buitenwerks 2810 mm 
breed met een werkbreedte van 2450 mm.

HY-7-T-YO-KL en HY-10-T-YO-KL. Standaard 
laadbrug met josta-steunen en klapborden

Bij het laden/lossen van meerdere containers tegelijk, 
evenwijdig aan een laadperron of evenwijdig aan een 
treinwagon, dient de laadbrug te worden voorzien 
van een stel steunen onder het horizontale deel en 
klapborden van 500 x 2000 mm aan beide zijden van 
het horizontale deel van de laadbrug. Met behulp 
van de steunen kan de laadbrug in hoogte worden 
versteld van 1250 tot 1650 mm. 
De klapborden zijn in opgeklapte stand vergrendel-
baar en fungeren dan als veiligheidsrailing. Het stel 
steunen is inklapbaar onder het horizontale deel van 
de laadbrug zodat deze normaal op het wielstel kan 
worden verreden.

YO-7-T en YO-10-T.  Standaard laadbrug met 
josta-steunen en zonder hydraulisch wielstel 

Dit type wordt toegepast als de laadbrug uitsluitend 
op een vaste plaats wordt gebruikt. De hoogte-



STORAX LAADPLATFORMS
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Voor het laden/lossen van meerdere containers of 
vrachtwagens op een vaste plaats op een expeditie-
terrein bestaat de mogelijkheid een laadbrug te 
combineren met een laadplatform. 
De platforms kunnen in iedere gewenste afmeting en 
vaste hoogte geleverd worden. Ook is het mogelijk 
het laadplatform te construeren met een 
hydraulische hoogte-instelling welke elektrisch 
bedienbaar is. Het rijvlak van het laadplatform kan 
worden voorzien van speciale rijroosters of vlakke 
tranenplaat. Aan een platform kunnen vergrendel-
bare stalen klapborden van 2000 x 500 mm worden 
gemonteerd en een vaste of wegneembare 
veiligheidsrailing.



STORAX TRAILER SAFETY JACKS
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STORAX Trailer Safety Jacks zijn verrijdbare, in 
hoogte verstelbare steunpoten waarmee containers 
en trailers op simpele wijze ondersteund worden. 
Hierdoor kan veilig geladen en gelost worden zonder 
gevaar voor kiepen of kantelen. Het gevaarlijke 
improviseren met stapels pallets wordt hierdoor
vermeden.

Let op!  
De Trailer Safety Jack kan uitsluitend als steun
worden gebruikt en niet als hefwerktuig.

TECHNISCHE GEGEVENS
●	 capaciteit  25 ton draagvermogen

●	 voetplaat  450 x 450 x 450 mm

●	 bovenplaat  Ø 195 mm

●	 wielen  Ø 200 mm

●	 hoogtebereik  1000 - 1300 mm

●	 coating  gele veiligheidskleur

●	 gewicht  ca. 50 kg

1 2

1. Plaats de Trailer Safety Jack onder de trailer
2. Breng de steun op hoogte d.m.v. de ratel
3. De Trailer Safety Jack is klaar voor gebruik
4. Na gebruik de steun d.m.v de ratel ontlasten

450 mm

8˚ axiaal

Ø200

3 4



STORAX VEILIGHEIDSJUKKEN
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Eenvoudig door één man te verrijden en te 
plaatsen. 
De wielen worden bij het klemzetten 
automatisch ontlast en bij vrijkomen van het 
juk geactiveerd.

Universeel verrijdbaar stalen veiligheidsjuk 
voor het ondersteunen van afgekoppelde 
trailers tijdens het laden of lossen of tijdens 
transport op een schip.

TECHNISCHE GEGEVENS JUK III

● draagvermogen 15 ton

● hefvermogen 12 ton

● lengte draagvlak 1690 mm

● breedte 1010 mm 

● hoogte bereik 1050-1400 mm

● wieldiameter Ø 250 mm

● coating gele veiligheidskleur

● gewicht 350 kg

1690

10
50

-1
40

0



STORAX CONTAINER INRIJPLATEN
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STORAX stalen inrijplaten voor 
containers maken het mogelijk om 
met een heftruck snel en 
probleemloos een container 
binnen te rijden welke niet op een 
trailer staat. 

Leverbaar in 2 standaardtypen: 

●	 met een vaste lipconstructie   
●	 	met een scharnierende,  

flexibele lip.

STORAX container inrijplaten kunnen 
eenvoudig, met behulp van de lepels, 
van een heftruck worden verplaatst.

TECHNISCHE GEGEVENS

●	 capaciteit 7500 kg

●	 hoogte   200 mm

●	 breedte 2000 mm

●	 lengte schuin 1500 mm

●	 lipbreedte   250 mm

●	 materiaal met ribben versterkte 
     staalconstructies

●	 rijvlak tranenplaten 6/8

●	 coating 1 x zwarte industrielak

JUMBO I met vaste lip

JUMBO II met flexibele lip

Ook inrijplaten op maat volgens
specificaties van de opdrachtgever.



STORAX STALEN STOOTBUFFERS
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STORAX UNIVERSELE STALEN STOOTBUFFERS

STORAX stalen stootbuffers voorkomen schade aan 
perrons, dockboards en vrachtwagens.
STORAX stalen stootbuffers zijn vervaardigd uit 
hoogwaardig verend staal. Door de scharnierende 
constructie met achterliggende rubber stootbuffer 
kunnen hoge belastingen worden opgevangen 
zonder dat er schade ontstaat. Doordat het rubber  
niet in aanraking komt met de vrachtwagen is er 
geen kans op slijtage en hebben STORAX stalen 
stootbuffers in principe een onbeperkte levensduur. 
Voor een optimaal bereik kunnen de stalen stoot-
buffers aan beide zijden van de laadplaats op 
verschillende hoogten worden gemonteerd.

VOORDELEN
● lange levensduur
● probleemloze oplossing door de verende 
 constructie
● eenvoudig aan te brengen
● groot bereik (vanaf 500 mm hoogte)
● onderhoudsvrij

TECHNISCHE GEGEVENS

●	 onderplaat 825 x 180 x 15 mm

●	 bovenplaat 600 x 120 x 16 mm

●	 dubbele stootbuffer Ø 105 mm

●	 totale dikte 135 mm

●	 belasting 5 ton

825 mm

130 mm

180 mm

825 mm

30 mm

120 mm

600 mm

15 mm

35 mm



STORAX EXTRA
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SERVICE

Storax heeft een eigen servicedienst die binnen 
de Benelux ter plaatse reparaties kan uitvoeren.
Grotere reparaties gebeuren bij voorkeur in de 
eigen werkplaats.
Alle onderdelen van de Storax laadbruggen zijn 
normaliter ruim op voorraad in Zwijndrecht.

VERHUUR VAN LAADBRUGGEN

Naast verkoop biedt Storax de mogelijkheid van 
verhuur van laadbruggen. Zowel voor 1 week als 
voor een periode van bijv. 60 maanden. Bijzonder 
interessant is huur met koopoptie waarbij de klant de 
mogelijkheid krijgt om een laadbrug maximaal 
12 maanden te huren tegen een speciaal tarief. Bin-
nen 12 maanden kan de klant op elk moment de 
laadbrug kopen en krijgt dan 75% van de betaalde 
huur in mindering op de aankoopprijs. Huurprijs Sto-
rax laadbruggen vanaf @ 10,- per dag.



STORAX EXTRA
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TRANSPORT

Storax verzorgt het transport van gekochte of 
gehuurde laadbruggen door geheel Europa.
Ervaren chauffeurs met speciale opleggers, al of 
niet met kraan, zorgen voor veilig en verantwoord 
vervoer.

VEILIG WERKEN

Om veilig te werken met een laadbrug en dit ook 
te kunnen aantonen is het aan te bevelen een 
laadbrug 1x per jaar te laten inspecteren. 
Elke goedgekeurde laadbrug wordt voorzien van 
een veiligheidssticker.

Reparatie/inspectierapport

ONDERHOUD

Hoe goed Storax laadbruggen ook zijn, 
verantwoord gebruik en regelmatig onderhoud 
blijven van groot belang. 
Voor standaard laadbruggen is een gebruikers-
handleiding in 4 talen beschikbaar met 
aanbevelingen voor veilig werken en onderhoud.

Gebruikershandleiding
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E-mail:    storax@storax.nl

www.storaxlaadbruggen.nl


