
Nieuw! 

NovoSeal VS250 (VAN-Seal)
Energiebesparend laden en lossen van bestelbussen



Het probleem:
Door de relatief hoge laadopening van ca. 1200 mm bij 
traditionele docks en de veel lagere vloer van een bestelbus 
ontstaat er een groot hoogteverschil tussen de vloer van de 
bus en de vloer van de hal. Dat maakt het in- en uitladen van 
een bestelbus heel lastig. Bovendien worden bestelbussen 
door hun afgeronde vorm en geringe hoogte door traditionele 
shelters nauwelijks afgedekt.

De gevolgen:
•	 Het	hoogteverschil	tussen	dock	en	laadruimte	bemoeilijkt	

het	laden	en	lossen	van	bijvoorbeeld	rolcontainers
•	 Vanuit	het	laadruim	is	de	overhead	deur	niet	te	openen
•				Altijd	tocht	en	vocht	tussen	gebouw	en	distributie	auto
•	 Dagelijks	dokken	geeft	regelmatig	schade	aan	de	
	 distributie	auto,	het	dock	equipment	of	het	gebouw

De oplossing: NovoSeal VS250!
•		 Een	 speciaal	 voor	 bestelbussen	 ontwikkelde	

combinatie	 van	een	 roldeur	met	 laadklep	en	
een	handige	verstelbare	kussenafdichting

•	 Het	 makkelijk	 te	 verstellen	 topkussen	 sluit	
de	bovenzijde	van	de	bestelbus	geheel	af

•	 De	unieke	lamellenkussens	zorgen	voor	een	
perfecte	zijdelingse	afdichting	met	de	bus

•	 Handmatige	 bediening;	 makkelijk,	 snel	 en	
geen	kans	op	elektrische	uitval

•	 Voorzien	van	regenkap:	regenwater	komt	niet	
naar	binnen	maar	wordt	zijdelings	afgevoerd

Eigenschappen:

De	NovoSeal	VS250	shelter	combinatie		beschermt		
tegen	 tocht,	 regen	 en	wind.	Hij	 vormt	 een	 per-
fecte	afdichting	tussen	bestelbus	en	gebouw	en
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Doordat de opening niet op de bus aansluit 
gaat laden en lossen heel lastig en ontstaat 
er veel energie verlies

De NovoSeal VS250 (Van-Seal) is exact op de vloerhoogte van bestelbussen gemaakt. In- en uitladen wordt kinderspel, ook met 
rolcontainers, palletwagens of karren! Bovendien treedt er geen energieverlies meer op doordat de NovoSeal VS250 perfect op de bus 
aansluit. De energiekosten en het ziekteverzuim zullen aanzienlijk dalen!

NovoSeal VS250: snel & efficiënt laden en lossen



voorkomt	energieverlies	en	mogelijke	beschadiging	van	goederen.	Het	unieke	van	deze	shelter	com-
binatie	is	dat	deze	speciaal	voor	bestelbussen	op	maat	is	ontwikkeld.	Door	de	afdichting	en	de	hand-
matige	bediening	bereikt	deze	dan	ook	een	veel	hogere	energiebesparing	voor	het	gebouw-beheer.	
Het	 topkussen	kan	 in	hoogte	worden	versteld.	Samen	met	de	speciale	afmetingen	en	vorm	van	de	
zijkussens	worden	de	bussen	perfect	afgedicht.

Veiligheidsvoorzieningen

•	 Beschadigingen	aan	de	NovoSeal	VS250	door	fout	achteruit	rijdende	bestelbussen	worden	door	
de	flexibele	frameconstructie	voorkomen

•	 Het	topkussen	heeft	een	balanceringsysteem	en	is	gemakkelijk	handmatig	in	hoogte	verstelbaar
•	 Het	contragewicht	is	volledig	opgesloten	en	aan	de	onderzijde	voorzien	van	een	valbeveiliging
•	 Duurzame	rubbers	sluiten	de	zijkant	van	de	laadklep	af,	waardoor	er	niets	tussen	kan	vallen		

en	kou	buiten	blijft

Opbouw van de NovoSeal VS250

1. ruime, stevige regenkap 
2. topkussen
3. speciale zijkussens

Standaard afmetingen

•	 Breedte...................................................................... 2500	mm
•	 Hoogte	....................................................................... 3250	mm
•	 Diepte	.......................................................................... 500	mm

Afmetingen dagopening

•	 Breedte...................................................................... 1600	mm
•	 Hoogte	....................................................................... 2500	mm

Technische gegevens

•	 Gewicht	shelterplaat	................................................. 680	g	/m2

•	 Scheurweerstand	volgens	DIN	53354	.... 3000/3000	(N	/	5	cm)
•	 Bestand	tegen	extreme	temperaturen

Opties

•	 Afwijkende	maatvoeringen	mogelijk
•	 Witte	marketingsstrepen	op	de	zijkussens		

ter	oriëntatie	van	de	chauffeur
•	 Uitsparingen	voor	achteruitrij-camera’s

De NovoSeal VS250 (Van-Seal) is exact op de vloerhoogte van bestelbussen gemaakt. In- en uitladen wordt kinderspel, ook met 
rolcontainers, palletwagens of karren! Bovendien treedt er geen energieverlies meer op doordat de NovoSeal VS250 perfect op de bus 
aansluit. De energiekosten en het ziekteverzuim zullen aanzienlijk dalen!

4. balancering topkussen
5. houder lamellenkussen  
6. lamellenkussen

7. pen lamellenkussen
8. laadklep
9. bumpers
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NovoSeal VS250: snel & efficiënt laden en lossen
geen last van 
kou of regen!
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Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9, 4181 CA Waardenburg, NL
Postbus 33, 4180 BA Waardenburg, NL
T +31 (0)418 654 700
F +31 (0)88 8888 520
www.novoferm.nl

Novoferm biedt meer…
Onderstaande	brochures	kunt	u	bestellen	via	onze	site	www.novoferm.nl

Tochtwerend
•	 snelroldeuren
•	 pendeldeuren
•	 strokengordijnen

Dockequipment
•	 levellers
•	 shelters
•	 seals
•	 units
•	 sluizen

Industriedeuren
•	 sectionaaldeuren
•	 roldeuren

Brandwerende deuren
•	 roldoeken
•	 roldeuren
•	 schuifdeuren
•	 loopdeuren

Garagedeuren
•	 sectionaaldeuren
•	 kanteldeuren
•	 openslaande	deuren
•	 deuren	voor	parkeergarages

Carport
•	 Firenze
•	 Torino
•	 Roma

Vlieringtrappen
•	 1-	2-	of	3-delig	hout
•	 aluminium
•	 stalen	schaartrappen
•	 vluchtuitgang

Loopdeuren
•	 enkele	deuren
•	 dubbele	deuren
•	 veiligheidsdeuren
•	 brandwerende	deuren

Industrie Woningbouw

U kunt ons 24 uur per dag bereiken op ✆ 088-8888-112


