Voor elke situatie hebben wij een oplossing!
Dockshelter Craft Flexi
De “Craft Flexi” dockshelter is een serieuze allrounder en daarmee de meest toegepaste dockshelter in zijn soort.
Het robuuste verzinkt stalen frame voorzien van een PVC gecoat doek met een dikte van maar liefst 3 mm, maakt de Craft Flexi
uitermate geschikt voor laadperrons waar frequent wordt gewisseld van vrachtwagen. Door de slimme constructie van het
schaarframe is de shelter over de gehele hoogte indrukbaar. Bij een eventuele aanrijding zal het frame parallel aan de gevel naar
achteren bewegen, waardoor het mogelijk is om deze shelter ook strak onder een luifel te monteren.

Afhankelijk van uw situatie en gebruik, zijn er verschillende type dockshelters leverbaar.
Laat u voor de beste shelter adviseren door onze specialist.
Tenslotte creëren we met elkaar de beste oplossingen!

www.pbmgaragedeuren.nl

info@pbmgaragedeuren.nl

+31 (0)6 51 70 30 43

De typische kenmerken van de Craft Flexi dockshelter:
Het doordachte ontwerp van de shelter en de markering op de zijflappen, geeft de chauffeur duidelijk herkenbare
richtpunten bij het aanrijden voor het laadperron. Dit vereenvoudigd het juist positioneren van de vrachtwagen en
vermindert de kans op aanrijschade.
De zij-en topflappen zijn gemaakt van een slijtvast PVC gecoat materiaal met een sterke geweven, kern.
De flappen zijn niet-ontvlambaar, kleurvast, weerbestendig en geschikt voor zwaar industrieel gebruik.
De zijwanden en het dak van de Craft Flexi shelter zijn gemaakt van een gecoat PVC doek.
Regenwater op het dak van de shelter, wordt door de geïntrigeerde goot afgevoerd naar beide zijkanten. Dit voorkomt
hinderlijk regenwater in de vrachtwagen.

Standaard specificaties

Maak uw laadperron compleet en veilig met
onderstaande Craft accessoires

Opgebouwd uit verzinkt stalen koker profielen
Uniek parallel schaarsysteem
Topflaphoogte 1000mm
Zijflapbreedte 600 mm
Projectie (diepte) 600 mm
Witte markeringsstrepen op de zijflapppen

Craft docklight

Craft IMPACT dockbuffer

Craft wieldwingers

Craft hoekkussens links en rechts
voor shelterdiepte 600

Standaard maatvoering
Breedte

Hoogte
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Projectie (diepte) 600 mm
Montagehoogte 4500 mm

Craft wielkeggen

Craft wandhouder voor
wielkeg

Vraag naar onze specials!

Uniek parallel schaarsysteem!

Maatwerk op aanvraag leverbaar

Optioneel leverbaar
Hoekafdichtingen
Hoogte topflap 1200 mm
Breedte zijflappen 700 mm
Gele markeringsstrepen
Projectie (diepte) 600-900 mm
Rijwegmodel (grondshelter)
Maatwerk op aanvraag leverbaar

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende types dockshelters leverbaar.
Laat u voor de beste shelter adviseren door onze specialisten. Tenslotte creëren we met elkaar de beste oplossingen!
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