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SCHILTZconcept

INDRUKBARE
GORDIJNSHELTERS
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MODEL Totale Totale Breedte Hoogte projectie

breedte (A) hoogte (B) zijgordijn (C) bovengordijn (D) (E)

WE 574 3400 mm 3600 mm 675 mm 1000 mm 550 mm

WERKING

De vrachtauto rijdt achteruit in de shelter, geholpen door de markeringen op de zijgordijnen, en de markeringen 
op de vloer en/of de plaatsing van wielgeleiders.
Bij een inrijdiepte tussen 400 en 500 mm klemmen de gordijnen zich optimaal tegen de vrachwagenopbouw, waarbij 
de laadopening volledig vrij blijft.
Uitgaande van een gekozen kaaihoogte van 1200 mm is de shelter met bovengenoemde afmetingen geschikt 
voor volgende vrachtwagenafmetingen :

• breedte : 2200 mm tot 2600 mm,
• hoogte : 3600 mm tot 4200 mm.

Indien uw vrachtwagens buiten deze afmetingen vallen of de inplantingsvoorwaarden bovengenoemde shelterafmetingen 
niet toelaten, raadpleeg ons dan.
Indien de vrachtwagen verkeerd inrijdt en de zijpanelen raakt, geven deze mee en worden ze dus niet beschadigd. 
Dit maakt het aanbrengen van extra stalen bumpers overbodig.



SCHILTZconcept

DOEKSOORT 

TEC 100052 - NL   

PVC 3 mm met tweelagig nylonweefsel. De druk op de vrachtwagen wordt verzekerd 
door de eigen-weerstand van het gebruikte materiaal. Standaardkleur : zwart.
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TYPE 574

TECHNISCHE GEGEVENS

Kader in warm verzinkt staalprofiel 40 x 40 x 2 mm, afgedekt met zwart vinyl 
(Bisonyl 620 gr/m). Tussen het voor- en achterkader is er een hoogteverschil van 100 mm 
voor de afwatering.

Kader in warm verzinkt staalprofiel 40 x 40 x 2 mm, afgedekt met zwart vinyl.
De voor- en achterkaders zijn met elkaar verbonden d.m.v. scharnierende armen in verzinkt 
staal gemonteerd op de scharnieren.

De gehele voorzijde van de shelter is omrand met een geanodiseerd aluminium hoekprofiel.

Het profiel van het dak geleidt het water naar de zijkanten van de shelter.

Om te voorkomen dat het bovengordijn uitwaait, wordt aan twee zijden een elastische koord
bevestigd op de zijpanelen.

BOVENPANEEL

ZIJPANELEN

AFWERKING

OPWAAIBEVEILIGING

OPTIES
Andere afmetingen en eigenschappen zijn mogelijk voor bestellingen van meer dan 50 stuks.


