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PLANE BOVENBOUW
voor FIT-ZEL aanhangwagens
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Uitstekend. Hoge kwaliteit. Aantrekkelijk. 
De efficiënte voertuigen en aanhangwagens van ALGEMA FIT-ZEL voor 

alle gevallen het juiste concept bieden.
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Niet alleen kunnen voertuigen beschermd worden tegen 
hagel, storm, zon of regen, maar ook tegen nieuwsgierige 
blikken op weg van A naar B met de afdekzeilen voor aan-
hangwagens van ALGEMA en FIT-ZEL.

Beschermd tegen wind, weer en nieuwsgierige blikken - de variabele opbouwzeiloplossingen voor uw aanhangwagen.

Met de afdekzeilen voor aanhangwagens van ALGEMA en FIT-ZEL worden voertuigen niet alleen beschermd tegen hagel, storm, 
zon of regen, maar ook tegen nieuwsgierige blikken op hun weg van A naar B.

Zij worden niet alleen gebruikt door carrosserie- en spuitbedrijven, maar ook voor het vervoer van klassieke auto‘s, sportauto‘s, 
promotievoertuigen of op het gebied van de motorsport.

Aangezien de dekzeilcarrosserieën aan de buitenkant van de opleggers zijn geplaatst, blijven alle comfortfuncties voor het 
laden en lossen behouden. De robuuste frameconstructie van lichte aluminium stutten garandeert een stabiele carrosserie en 
veiligheid tijdens het rijden.
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De goed doordachte complete oplossing

Met de standaarduitvoering van de afdekzeilcarrosserie is een doordachte totaaloplos-
sing beschikbaar, waarmee de desbetreffende aanhangwagen indien nodig snel en 
eenvoudig met het afdekzeil kan worden aangevuld. Aangezien de bak van het zeil aan 
de buitenkant van de aanhangwagen is gemonteerd, kan het aluminium frame snel en 
gemakkelijk in zijn geheel worden op- en afgerold met behulp van twee steunwielen. 
Het gebruikte dekzeil van vrachtwagenkwaliteit kan aan alle vier zijden worden opge-
rold. De gewenste kleur kan worden gekozen met behulp van een kleurstaalkaart.

Tot de standaarduitvoering behoren ook de dubbele binnenverlichting van de aan-
hangwagen aan de voorzijde van het frame, een aan de linkerzijde gemonteerde laad-
hulpspiegel en een lier-klembeugel die rechtsvoor op het dekzeilframe is geplaatst.
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INDIVIDUELE DEKZEIL BESCHERMING

ROBUUSTE FRAMECONSTRUCTIE

Oplossingen voor individuele eisen 
 
Om aan de verschillende en individuele 
eisen van een dekzeilconstructie te vol-
doen, ontwikkelen wij de juiste oplossing 
voor de betreffende toepassing.

Hiervoor is een uitgebreid gamma van 
verschillende functionaliteiten en cons-
tructiemethoden beschikbaar. Vouw- en 
schuifversies kunnen worden gecombi-
neerd met verschillende hoogtes, zeil-
kleuren en accessoires. 
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De oplossing met een grote mond 
 
Met de opvouwbare versie van de dekzeilbak hoeven de dekzeilen niet te worden 
opgerold. In plaats daarvan kunnen de achterkant en de twee zijwanden snel en 
zonder moeite worden opgeklapt. De servogestuurde wanden klappen automatisch 
op en bieden zonder veel moeite vrije toegang tot de lading. Tegelijkertijd zijn de 
opgeklapte wanden ook uitstekend geschikt als bescherming tegen zon of regen.
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Gordijn omhoog met schuifzeilen

Een andere variant van dekzeilcarrosser-
ieën is het schuifzeil. Dankzij het gebruik 
van de praktische slipsloten kunt u snel 
bij het geladen voertuig, zelfs wanneer 
de ruimte beperkt is. De achterklep kan 
optioneel worden uitgerust met twee 
gasdrukveren voor het openen en sluiten.

  

STABIELE STRUCTUUR GARANDEERT VEILIGHEID TIJDENS HET RIJDEN

LICHTGEWICHT ALUMINIUM STUTTEN
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