
Dockshelters

Opblaasbare dockshelter  
met hoog isolerend vermogen 

Model WI

• Geschikt voor alle soorten vrachtwagens. 
• Optimale isolatie. 
• Geen koelingsverliezen meer. 



Opblaasbare dockshelters  
met hoog isolerend vermogen. 
Model WI. 
Voor de perfecte afdichting.
De laadkaai is de zone die het meest blootstaat aan slechte 
weersomstandigheden en indiscrete blikken.  
Door dockshelters te installeren aan de laad-/loszones van 
een gebouw, vermindert u de warmte- en koelingsverliezen. 
De dockshelter zorgt dus voor een goede thermische  
bescherming en vormt ook een efficiënt scherm tegen stof, 
vocht, insecten en ... indiscrete blikken.
De opblaasbare shelters zijn perfect geschikt voor het behoud 
van een constante temperatuur in de koelruimtes. 



Opties:
• beschermende consoles HD,   
• andere afmetingen: hoogte: 4000 mm of 4700 mm, breedte: 3700 mm,  
• ander bovenkussen: 1750 mm opgeblazen, 
• extra zijgordijnen aan de binnenzijde, 
• ventilator aan de buitenzijde onder een kap.

Met deze dockshelter beschikt u over een optimale afdichting voor alle  
soorten vrachtwagens. De kussens zijn gemaakt van Cordura en zijn 
zeer goed bestand tegen slijtage en vocht. Zwarte gordijnen in vinyl  
1600 g/m2. Frame in sandwichpanelen van 40 mm met polystyreen- 
isolatie. Buitenkleur: lichtgrijs.
Ventilator van 3 x 400 V (0,37 kW /1300 m3/h); de kussens blazen zich  
op in ± 15 sec. en trekken weer samen in ± 25 sec. Geleverd met een  
bedieningskast IP54, thermische beveiliging en indicatielamp. 
Buitenafmetingen (B x H x D): model WI300-21-23: 3500 x 3600 x 815 mm.
Afmetingen van de opgeblazen kussens:  
zijkussens: 750 mm, bovenkussen: 1350 mm.  
Het laten leeglopen van de kussens is verplicht voor elke aankomst/vertrek 
van een vrachtwagen: wielkeggen met koppeling zijn sterk aanbevolen.

Aansluitvlak
Het aansluitvlak van de dockshelters moet glad en vlak zijn om 
een perfecte afdichting te verzekeren.  
Dit moet de drukkracht van de vrachtwagen op de gordijnen en 
het eigengewicht van de dockshelter (in totaal ongeveer 400 kg) 
kunnen opvangen.

Wanneer de dockshelter op een gevelbeplating aangebracht 
moet worden, is het aangeraden om een frame in vlakke plaat 
met afdruipprofiel te voorzien.
De afmetingen die voorzien moeten worden voor dit frame zijn  
de buitenafmeting van de dockshelter + 40 mm in de breedte  
en + 20 mm in de hoogte.



Tel : +32.2.464.48.10 
e-mail : info@tecsi.be 

www.tecsi.be 
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 Model Buitenafmetingen (mm) Hoogte (mm) 
  (B x H) bovenkussen (D)

 WI 300-21-23 3500 x 3600 1350  
 WI 300-21-19 3500 x 3600 1750  
 WI 302-23-23 3700 x 3600 1350  
 WI 302-23-19 3700 x 3600 1750  
 WI 303-21-27 3500 x 4000 1350  
 WI 303-21-23 3500 x 4000 1750  
 WI 304-23-27 3700 x 4000 1350  
 WI 304-23-23 3700 x 4000 1750  
 WI 305-21-24 3500 x 4700 1350  
 WI 305-21-30 3500 x 4700 1750  
 WI 307-23-34 3700 x 4700 1350  
 WI 307-23-30 3700 x 4700 1750

Tekening van model WI

De dockshelter WI bestaat in verschillende afmetingen  
en is geschikt voor alle soorten vrachtwagens. 
U moet de kussens laten leeglopen bij vertrek of aankomst  
van een nieuwe vrachtwagen.


