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NOLIM is één van de grootste Europese leveranciers 

op het gebied van kunststof rij- en stempelplaten. 

Alle NOLIM platen zijn gemaakt van HMPE 500 

regeneraat. Een lichtgewicht kunststof van hoge 

kwaliteit, vochtafstotend, sterk en ongevoelig voor 

breuk. NOLIM staat voor duurzame oplossingen, 

snelle levering, goede service en scherpe prijzen.

Containershield® 

Samen met Antea Group heeft NOLIM Containershield ontwikkeld. Deze flexibele lichtgewicht  beschermingsplaat 

is speciaal ontwikkeld ter voorkoming van beschadigingen aan (vloeistofdichte of vloeistofkerende) vloeren. Een 

Containershield voorkomt niet alleen beschadigingen, het beschermt de vloer ook tegen corrosie en roestwater. 

De platen kunnen aan de achterkant worden voorzien van een stootrand. Een geleidingsstrip (optioneel) aan de 

zijkanten zorgt ervoor dat containers eenvoudig plaatsbaar zijn. De afmetingen van een Containershield® 

beschermingsplaat zijn: 7,00 m x 2,50 m x 0,03 m. 

HMPE 500 regeneraat

HMPE 500 regeneraat is de beste kunststof in zijn soort. Door de hoge stijfheid wordt de belasting beter gespreid 

waardoor er minder schade wordt veroorzaakt aan de ondergrond. Door de grote rek die deze kunststof op kan 

nemen, zullen de platen bij grote vervormingen niet scheuren of breken. Bovendien zijn ze goed bestand tegen 

UV-straling, nemen geen water op en zijn chemisch resistent tegen benzine, dieselolie, reinigingsmiddelen, vetten 

en de meeste zuren.

De platen kunnen in een diverse afmetingen en dikten geleverd worden, waardoor deze ook toepasbaar zijn bij 

bijvoorbeeld: stootranden, wand- en/ of bodembescherming, havenfenders, damwanden, stootblokken, 

funderingsplaten, etc. Standaard worden de platen geleverd in kleur zwart/ bont, maar ook andere egale kleuren 

zijn mogelijk. Informeert u gerust naar de mogelijkheden. Wij maken geheel vrijblijvend een scherpe offerte voor u. 



Maat Gewicht

2000 x 800 x 15 mm* 23 kg

3000 x 1000 x 15 mm 43 kg 
3000 x 1000 x 20 mm 57 kg 

4000 x 1000 x 15 mm 57 kg 
4000 x 1000 x 20 mm 76 kg 

5000 x 1000 x 15 mm 71 kg 
5000 x 1000 x 20 mm 95 kg 

6000 x 1000 x 15 mm 85 kg 
6000 x 1000 x 20 mm         114 kg

KUNSTSTOF 
RIJPLATEN

 Afwerking: rondom 
afgebraamd, 4 uitgefreesde 

handgrepen per plaat

* 1 handgreep aan de 
lange zijde 

STEMPELPLAAT-
HOUDERS

Houder voor 1 stempelplaat
Vervaardigd uit RVS, voor het op-

bergen van 1 kunststof stempelplaat, 
universele bevestigingsmogelijkheid

Type Gewicht 

E-400,  houder voor 1 plaat 400 x 400 mm 4,0 kg
met plaatdikte van 40, 50 mm (geen 60 mm)

E-500,  houder voor 1 plaat 500 x 500 mm 5,3 kg
met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm

E-600,  houder voor 1 plaat 600 x 600 mm 6,2 kg
met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm

Type Gewicht 

D-400,  houder voor 2 platen 400 x 400 mm 7,6 kg
met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm

D-500,  houder voor 2 platen 500 x 500 mm 9,8 kg
met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm

D-600,  houder voor 2 platen 600 x 600 mm 11,6 kg
met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm

Mogelijkheden:

- naam frezen, lettergrootte 100 mm
- logo infrezen
- antislipgroeven

Houder voor 2 stempelplaten
Vervaardigd uit RVS, voor het opbergen 
van 2 stuks kunststof stempelplaten, 
scheidingstrippen tussen de platen, 
borgpen, universele bevestigings-
mogelijkheid

Maat Gewicht Steunpoot- Kraan-
  belasting               grootte tot ca. 

300 x 300 x 30 mm 2,6  kg   3  ton 2 tm
400 x 400 x 30 mm 4,7  kg 5  ton 3 tm

300 x 300 x 40 mm 3,4  kg   7  ton 5 tm
400 x 400 x 40 mm 6,1  kg 10  ton 10 tm
500 x 500 x 40 mm 9,4  kg 15  ton 15 tm
600 x 600 x 40 mm 13,5  kg 20  ton 20 tm
800 x 800 x 40 mm 24,3  kg 25  ton                      telekranen
900 x 900 x 40 mm 30,8  kg 30  ton                      telekranen
1000 x 1000 x 40 mm 38,0  kg 35  ton                      telekranen

400 x 400 x 50 mm 7,6  kg 12  ton 12 tm
500 x 500 x 50 mm 11,9  kg 15  ton 20 tm
600 x 600 x 50 mm 17,1  kg 20  ton 30 tm
700 x 700 x 50 mm 23,3  kg 22  ton 40 tm
800 x 800 x 50 mm 30,4  kg 25  ton                      telekranen
900 x 900 x 50 mm 38,5  kg 40  ton                      telekranen
1000 x 1000 x 50 mm 47,5  kg 45  ton                      telekranen

400 x 400 x 60 mm 9,1  kg 15  ton 15 tm
500 x 500 x 60 mm 14,1  kg 20  ton  25 tm
600 x 600 x 60 mm 20,3  kg 25  ton 45 tm
800 x 800 x 60 mm 36,5  kg 30  ton                      telekranen
900 x 900 x 60 mm 46,2  kg 45  ton                      telekranen
1000 x 1000 x 60 mm 57,0  kg 50  ton                      telekranen

Maat Gewicht Steunpoot- Kraan-
  belasting               grootte tot ca. 

Ø 965 x 40 mm 28  kg 25  ton                      telekranen
Ø 990 x 40 mm 30  kg 25  ton                      telekranen

Ø 965 x 50 mm 35  kg 40  ton                      telekranen
Ø 990 x 50 mm 37  kg 50  ton                      telekranen
Ø 1190 x 50 mm 53  kg 50  ton                      telekranen

Ø 965 x 60 mm 42  kg 40  ton                      telekranen
Ø 990 x 60 mm 45  kg 50  ton                      telekranen
Ø 1190 x 60 mm 64  kg 60  ton                      telekranen

Ø 1190 x 70 mm 75  kg 70  ton                      telekranen

Ø 1190 x 80 mm 85  kg 80  ton                      telekranen

De vermelde diameters hebben een tolerantie van +/- 10 mm. 

KUNSTSTOF 
STEMPELPLATEN

Kunststof stempelplaten 
voorzien van één of 

twee draaglussen.

 RONDE KUNSTSTOF 
STEMPELPLATEN

Elke plaat met 2 draaglussen, 
op de plaat. Diktes van 70 

en 80 mm hebben 2 ketting 
draaglussen. 

KUNSTSTOF
STEEKSCHOTELS

Kunststof steekschotel
voorzien van een draaglus.

Maat Gewicht Steunpoot- 
  belasting                 

Ø 400 x 80 mm 5,5  kg 10  ton                     
Ø 500 x 80 mm 9  kg 15  ton

Houder voor een steekschotel
Vervaardigd uit RVS, voor het opbergen van 
1 steekschotel, universele bevestigingsmogelijkheid.

S-400 5,3  kg
S-500 7,5  kg 

                   

NOLIM kunststof rijplaten beschermen de ondergrond en voorkomen het wegzakken in de bodem. 
Door het geringe gewicht zijn de platen makkelijk verplaatsbaar en toch geschikt voor zware 
voertuigen tot 90 ton/ m2. De HMPE kunststof rijplaten laten geen sporen achter van roest of 
beschadigingen en zullen niet scheuren of breken. Een plaat dus welke duurzaam in gebruik is en 
hierdoor gegarandeerd een goede investering is. De standaard platen (van 2, 3 en 4 meter) zijn 
uit voorraad leverbaar, andere maten in overleg. Andere afmetingen zijn uiteraard ook mogelijk, 
informeert u gerust naar de mogelijkheden.


