GapMaster™
Soft-Sided Dock vädertätning
GapMaster-vädertätningen är tålig och flexibel som ger hög
tätningseffektivitet, vilket förhindrar förlust av dyrbar energi
genom exponerade gångjärnsspalter i trailerdörren.
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GapMasterTM-krokar

Sidodukarna har slitstarka, avtagbara krokar för
tätning av utsatta gångjärnsspalter på trailerdörrar
utan att begränsa åtkomsten till last. Dessa spalter
motsvarar en öppning på över 0,25 m2 som inte
blir tätade. Dom yttre fodralen bidrar med en mjuk
tätning vid gångjärnen.
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Stöttåliga sidoväggar

Klarar av upprepade påbackningar från
ocentrerade fordon utan skador eller behov av
dyra påkörningsskydd i stål. Sidoväggarna med
skumkärna som stabiliseras med ett mycket
slitstarkt material, men kan ändå tryckas i hop
helt – för att sedan återgå till sin ursprungliga form
och position om dom råkar bli påbackade.
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Tak med pivoterande led

Skyddar enheten från skador om trailern
kommer in ocentrerat och högre än förväntat.
Inbyggd hängränna leder bort vatten på
vädertätningens sidor.
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Rite-Hite® GapMaster vädertätning.

www.ritehite.com

Avtagbara sidodukar

Lätt att ta bort vid underhåll eller för att skapa ett
ökat luftflöde på lastkajen. Monteras tillbaka på
några minuter.
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GapMasterTM vädertätning (G5061G)
Ultimat tätningseffektivitet med kort ROI.

Vanliga (mekaniska) vädertätningar kan inte täta de gångjärnsspalter som skapas av uppställda trailerdörrar.
Om dessa spalter är otätade, så motsvarar det ungefär ett 0,25 m2 hål i väggen. GapMaster tätar även dessa
spalter. Beroende på klimatet kan du spara så mycket som 10.000 Sek per år, per lastkajsposition, i minskade
energikostnader. Dessutom bidrar tätning av öppna gångjärnsspalter till att eliminera dagsljus vid lastkajen,
minimera damm- och insekter och gör det enklare att klara kvalitetskontrollinspektioner.

Maximal flexibilitet.

Tunna 150 mm sidoväggar gör att vädertätningen får plats i trånga utrymmen, även vid höga utstick. Detta kan
eliminera behovet av extra arbete för flytt av lampor, skyltar och elledningar. Utrymmet för vädertätningen
på 3405 mm förblir detsamma, oavsett utstick.

Avtagbara och återanvändbara sidodukar.

Kardborreinfästningen gör att sidodukarna är enkla att ta bort,
byta ut för enkelt underhåll.

Kontakta din Rite-Hite-representant.
Vanliga (mekaniska) vädertätning tätar inte
gångjärnsspalterna i trailerdörren.

Eller besök vår webbplats för mer information om hela sortimentet
av ytterligare Rite-Hite-lösningar.

Spalterna tätas med GapMaster-krokar, utan
att begränsa åtkomsten till trailern.
Avtagbara sidodukar.

Dom nedre öppningarna motsvarar ett hål på upp
till 0,50 m2 vilket gör att föroreningar kan komma
in i anläggningen och dyr energi kan komma ut.
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Extra hållbara, helt hoptryckbara hörntätningar
ger en barriär mot miljöinfiltration via dom
båda nedre hörnen.
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RITE-HITE® och GapMaster™ är varumärken som tillhör RITE-HITE Holding Corporation.
RITE-HITEs produkter kan omfattas av en eller flera amerikanska patent med andra
amerikanska och utländska patentansökningar. RITE-HITE förbehåller sig rätten
att göra produktförbättringar utan föregående meddelande.
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