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Referenties

Lokale Agenten
• de eerste en unieke constructeur van een 100 % gecertificeerd meettoestel dat meet 

volgens de VDMA richtlijn “Floor for use with VNA-trucks” evenals DIN 15 185, Din 18202 
en TV 204

• correcte weergave van de meetresultaten

• advies op maat voor de behandeling van het gemeten vloeroppervlak afhankelijk van de te 
behandelen oppervlakte, de gangbreedte, de vereiste vlakheid

• verzekerde vlakheid met de unieke FloorShaver

• de beschikbaarheid van een divers machinepark  geeft wereldwijd snel en accuraat 
maatwerk

• een volledig aanbod van producten en methodes om het rijcomfort van de heftrucks te 
optimaliseren, zoals de FloorBridge voegoverbrugging

Professioneel, veilig en efficiënt:
Alphaplan is ISO 9001-gecertificeerd en VCA-gecertificeerd door BCC

ALPHAPLAN, uw betrouwbare partner
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FloorProfiler

The measuring instrument that meets the highest standard

Recreated PMS



METEN 
= WETEN

• de FloorProfiler is een meettoestel dat door Alphaplan in huis op maat ontwikkeld werd, 
conform de VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - German Engineering 
Federation) Richtlijn “Floors for use with VNA trucks”

• de FloorProfiler is een zelfsturende en zelfstandig rijdende robot  

• de uiterst nauwkeurige continue-metingen worden uitgevoerd met behulp van een laser, 
welk een maximale precisie garandeert

• de meetresultaten worden onmiddellijk elektronisch ingelezen

• de verwerkte resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar voor de opdrachtgever én de 
adviseur

• de resultaten zijn gecertificeerd op nauwkeurigheid en authenticiteit

Meten volgens de norm die u wenst

De nieuwste en meest vooruitstrevende richtlijn is VDMA “Floors for use with VNA trucks”.

Meten volgens de VDMA richtlijn garandeert een meetresultaat dat voldoet aan de strengste 
criteria zoals:

• de tolerantiewaarden zijn nauwkeurig afgestemd op de specifieke truckbreedte en 
hefhoogte

• de tolerantiewaarden zijn absoluut

• de bouw van het meettoestel is bepaald

• de uitvoeringswijze van de meting is bepaald

• de gegevensverwerking is bepaald

 

Op het vlak van slijpen is de FloorShaver de machine met 
de meest geavanceerde technologie die de markt te bieden 
heeft. 

De creatieve techniek en het intelligent ontwerp zijn in 
eigen huis ontwikkeld door onze experten. De FloorShaver 
werkt volledig automatisch. Haar precisie is gekoppeld 
aan een  nooit geziene slijpsnelheid en dit tegen een zeer 
economische kostprijs per behandelde meter. Dit alles 
maakt de FloorShaver uniek en onweerstaanbaar. 

Het eindresultaat is steeds een magazijnvloer met een 
ongekende vlakheid, die toelaat uw heftruckpark optimaal te 
benutten.

Omdat tijdens het droogproces beton gaat krimpen, worden 
bij het gieten van betonvloeren krimpvoegen ingewerkt. 
Deze openingen tussen 2 betonplaten kunnen het rijgedrag 
van heftrucks beïnvloeden.  

Om dit op te lossen, wordt tussen de vloerplaten een 
FloorBridge ingebouwd, om op die wijze een vlekkeloze 
overgang tussen de betonplaten te garanderen en zo het 
rijcomfort voor de heftrucks te optimaliseren.

In het kader van ons totaalpakket bieden wij bij het 
vlakslijpen alle aanvullende  afwerkingsactiviteiten  aan, 
zoals:

• het controleren van vlakheid

• het controleren van de wapeningsdiepte

• het plaatsen van geleidingssystemen

• het herstellen van voegen

• impregnatie om het reinigen te vergemakkelijken

100% gecertificeerd

Certificatie op elk niveau:

• met zijn unieke bouw is de FloorProfiler wereldwijd het enige meettoestel dat volledig is 
gecertificeerd

• de meetgegevens worden volautomatisch, zonder menselijke beïnvloeding, opgenomen

• de meetgegevens worden automatisch omgezet in meetresultaten

• onmiddellijk en 100% betrouwbaar en een visueel duidelijk meetresultaat
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