
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!

 

De opblaasbare shelter “Craft inflate” is de perfecte oplossing, indien de voertuigen aan uw laadperron sterk verschillen
van afmeting. Als het voertuig volledig tegen het laadperron staat, worden de duurzame zij- en topkussens middels twee
energiezuinige blowers opgeblazen. De kussens vormen zich naar het voortuig, waardoor een optimale afdichting
ontstaat. 

Het binnen- en buitenklimaat worden zo van elkaar gescheiden, zodat tempartuurbeheersing eenvoudiger wordt.
Daarnaast worden tocht en de toetreding van ongedierte tot een minimum beperkt. Door toepassing van de optionele
volgordeschakeling is het mogelijk de deur pas te openen als de “Craft Inflate” shelter volledig is opgeblazen. De
opblaasbare shelter wordt veel toegepast bij koel- en vrieshuizen en de voedingsmiddelen industrie.

Opblaasbare Shelter Craft Inflate

Voor elke situatie hebben wij een oplossing!

info@pbmgaragedeuren.nl +31 (06) 51 70 30 43 www.pbmgaragedeuren.nl



Breedte         Hoogte

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!

 

Opgebouwd uit thermisch verzinkt stalen koker profielen
Enkelwandige colorcoat beplating 
Kussens gemaakt van gecoat PVC met sterk geweven kern
Opblaasbare hoekkussens van gecoat PVC doek 
Hoogte van het opgeblazen bovenkussen 1200 mm
Breedte opgeblazen zijkussens 600 mm

3400 mm            X           3500 mm
3400 mm            X           3800 mm

Projectie (diepte) 800 mm
Montagehoogte ca. 4700 mm

Kussens gemaakt van robuuste, hoge kwaliteit stof (Cordura)
Aangepaste projectie van 800-1200 mm 
Hoogte bovenkussens 1200-1700 mm
Breedte zijkussens 700 mm
Rijwegmodel (grondshelter)
Wandbeplating van geïsoleerde sandwichpanelen
Volgorde schakeling tussen shelter, deur en laaddock

De Craft inflate dockshelter bestaat uit een thermisch verzinkt stalen kokerframe, welke bekleed is met een colorcoat
beplating in RAL 7044. Door het slimme ontwerp van de shelter en de markering op het frame, heeft de chauffeur bij het
aanrijden voor het laadperron, volledig zicht!

Dit vereenvoudigt het juist positioneren van de vrachtwagen en vermindert de kans op aanrijschade. De zij- en
topkussens zijn gemaakt van een slijtvast PVC gecoat materiaal met een sterke geweven kern. Dit doek is niet-
ontvlambaar, kleurvast, weerbestendig en geschikt voor zwaar industrieel gebruik.   

Standaard specificaties

Standaard afmetingen

Optioneel leverbaar

Maatwerk  op aanvraag leverbaar

Craft wieldwingers

Craft wielkeggen

Craft IMPACT dockbuffer

Craft wandhouder voor wielkeg

Craft docklight

Craft verkeerslicht rood/groen

Maak uw laadperron compleet en veilig met 
onderstaande Craft accessoires 

Maatwerk  op aanvraag leverbaar
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