
NovoSeal VS 250
De afdichting met handige laadklep, 

speciaal ontwikkeld voor bestelbussen

Productkenmerken

• speciaal voor kleine transporters ontwikkeld

• manueel verschuifbaar horizontaal kussen

• gepatenteerde lamellenkussens voor een perfecte zijdelingse afdichting

• ideaal voor cross-docking
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NovoSeal VS 250

Bouwkundige voorzieningen
• voor de montage is een stabiele gladde wand of achterconstructie nodig
• de gevel dient in één vlak te liggen met de voorzijde van de kade 
• de aansluiting moet geschikt zijn voor bevestiging d.m.v. schroeven
• de voorgeschreven maten en vrije ruimten moeten in acht worden 

genomen (zie Technisch Toevoegblad)
• bij geprofileerde gevelbeplating wordt aanbevolen om een vlakke 

uitsparing in de gevelbeplating te maken m.b.v. gezette dagstukken 
waarop de NovoSeal VS 250 past

Standaard Afmetingen (mm)

breedte 2170
hoogte 3470
diepte 810

Technische gegevens
dikte doek bovenkant ....................................................................0,5 mm
dikte doek zijkanten ......................................................................0,7 mm
gewicht kunststof doek .............................................................. 580 g/m2

scheurweerstand volgens DIN 53363 .......................3300/2500 (N/5 cm)
trekweerstand volgens DIN 53354 ............................2300/2000 (N/5 cm)
bestand tegen extreme temperaturen .............................-30  tot + 70 ºc
brandgedrag ...................DIN 75200  / < 100 mm/min. volgens ISO 3795

Opties
• afwijkende maatvoeringen
• compacte, handbediende laadklep van duurzaam aluminium
• witte marketingsstrepen op de bovenste zijkussens
• uitsparingen voor achteruitrijcamera’s

Door de sterke groei van internetverkopen neemt de  

behoefte aan kleine transporters in de binnensteden  

snel toe. De paketten die zij vervoeren zijn vaak zeer 

kwetsbaar. Tegelijkertijd wordt - als gevolg van de  

diversiteit aan transporters met verschillende afmetingen 

en contouren - veel flexibiliteit gevraagd van de afdichting 

tussen de transporter en het gebouw.  

De NovoSeal VS 250 voldoet perfect aan deze eisen.

Opbouw
• de zeer solide frameconstructie uit Sendzimir verzinkt staal maakt 

een optimale positionering van de verticale kussens mogelijk
• de speciale vertikale lamellenkussens zijn gepatenteerd
• alle kussens bestaan uit flexibel schuim, bekleed met duurzaam 

kunststof doek voor een optimale afdichting
• het horizontale kussen is voorzien van een balancering waardoor  

het eenvoudig handmatig op elke hoogte is te positioneren
• de dakconstructie heeft een geintegreerde regenafvoer
• de compacte, handbediende laadklep van duurzaam aluminium  

is als optie leverbaar
• vlamvertragend volgens DIN 75200

Afwerking
• de buitenzijde van de kussens is zwart bekleed

Veiligheidsvoorzieningen
• door de vorm en positie van de kussens worden eventuele  

beschadigingen aan de NovoSeal VS 250 of aan het gebouw  
door fout achteruit rijden tot een minimum beperkt

• witte marketingsstrepen op de bovenste zijkussens  
ter oriëntatie van de chauffeur (optioneel)
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Novoferm Nederland BV

Industrieweg 9
4181 CA Waardenburg, NL
Tel.:  +31 (0)418 654 700
Fax:  +31 (0)88 8888 520
E-Mail:  industrie@novoferm.nl
www.novoferm.nl

Novoferm Industrie België

Boomsesteenweg 75
2630 Aartselaar, België
Tel.:  +32 (0)3 366 46 66
Fax:  +32 (0)3 366 47 77
E-Mail:  info@novofermindustrie.be
www.novofermindustrie.be


