
STERT I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S

DOCK SHELTERS WSTP-SERIE

Van Hybrid
Dock Shelter

De Pakketdienstoplossing



De Stertil Group biedt haar klanten wereldwijd 

op maat gemaakte, technologisch geavanceerde 

oplossingen voor dock equipment en heavy duty hef-

behoeften, inclusief de best mogelijke service door sterke 

lokale partners. Die superieure oplossingen worden 

bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd door een team 

gespecialiseerde vakmensen met een unieke expertise. 

Dankzij haar ‘quality people’, haar complete eigen 

productie en haar internationale organisatie is Stertil 

toonaangevend in de wereld op het gebied van Dock 

Levellers en Dock Shelters.

Snel, veilig en duurzaam  

Dankzij de snelgroeiende markt van de online-services, 

distribueren pakketdiensten een enorm aantal goederen, 

24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar, 

vanuit speciale en gespecialiseerde logistieke centra. Daar 

heerst vaak een enorme activiteit, waarbij snelheid van het 

allerhoogste belang is en er behoefte is aan een specifieke 

dock-oplossing die helpt bij het laden en lossen om een 

voortdurende, ononderbroken stroom van goederen 

mogelijk te maken.  

Terwijl snelheid en efficiëntie uiterst belangrijk zijn, 

blijven gezondheid en veiligheid essentieel.  

Iedere dag hebben deze bedrijven te maken met het 

beschermen van de veiligheid van het personeel en het 

schadevrij houden van de waardevolle goederen. De WSTP 

Van Hybrid Dock Shelter van Stertil Dock Products is een 

duurzame, gespecialiseerde oplossing voor de veeleisende 

markten van bestelwagens en pakkettendistributie.  

Perfect docken - 180!  

De WSTP Van Hybrid Dock Shelter is speciaal ontworpen 

voor bestelwagens met deuren die 180 graden vlak tegen de 

zijkanten openen, om optimaal te kunnen laden en lossen. 

Het sterke, op maat gemaakte ontwerp van de WSTP heeft 

zachte kussens die een complete afdichting vormen tussen 

de bestelwagen en de deur, om energie te besparen binnen 

het magazijn zonder de bestelwagens te beschadigen.

Bescherming tegen het weer  

De WSTP Van Hybrid Dock Shelter heeft een afdak dat 

beschermt tegen wind en regen. Dit is gemaakt van hoog-

waardige materialen die bestand zijn tegen chemicaliën, 

zoals agressieve reinigingsmaterialen en diesel, en tegen 

schimmel die wordt veroorzaakt door vochtige of natte 

omstandigheden. De achterplaten van de WSTP zijn 

verzinkt om corrosie te voorkomen.

De kussens van stevig maar zacht schuim hebben een vorm-

vastheid van 98 procent. Het flexibele schuim heeft een 

unieke structuur waardoor het systeem kan samenpersen 

en herstellen bij aangebrachte druk; het is dus stevig en 
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tegelijkertijd flexibel zodat schade aan de Dock Shelter of aan de 

achterkant van de bestelwagen wordt voorkomen.

Open ontwerp met een “derde oog”  

Het trapeziumvormige open ontwerp en de ingebouwde uitsparing 

in het bovenste kussen, met een achteruitkijkcamera, zijn twee functies 

die de chauffeur helpen om de bestelbus goed op het dock te laten 

aansluiten.

Compacte vouwdeur

De WSTP Van Hybrid Dock Shelter is meer dan alleen een shelter: het is 

een compleet systeem. De slim ontworpen vierkante vouwdeur bespaart 

ruimte door handig op te vouwen boven het shelter, om optimaal 

gebruik te kunnen maken van de beschikbare magazijnruimte.

Snel, efficiënt en veilig 
in het gebruik

Slim ontworpen vouwdeur

Speciale uitsparing voor camera’s



Meer informatie

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie 

over de Stertil Van Hybrid Dock Shelters of andere 

hoogwaardige Dock Producten van Stertil.

Stertil B.V.
Postbus 23

9288 ZG Kootstertille
Nederland

Tel. +31 (0)512 334444 
www.stertil-dockproducts.com

info@stertil.nl
 Stertil Dock Products  
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Opblaasbaar bovenste kussen voor 
kleinere bestelwagens

Speciaal WSTP-afdak tegen wind en regen

Opties

•  Verstevigde slijtageplaten op de zijkussens voor extra 

duurzaamheid 

•   Extra opblaasbaar bovenste kussen voor kleinere 

bestelwagens 

•  Onderste kussen voor extra afdichting tussen dock en 

bestelwagen

•  Aanpasbaar frame dat is ontworpen voor distributiecentra 

of parken met een op- of aflopende oprit (helling)

De Pakketdienstoplossing

•  Perfect docken voor bestelwagens van koeriers en pakket-

diensten, zoals de Mercedes Sprinter en VW Crafter

•  Speciale uitsparing voor camera’s in het bovenste 

shelterkussen

• Speciaal WSTP-afdak tegen wind en regen

• Open shelter biedt de chauffeur volledig zicht

•  Geschikt voor bestelwagens met een deuropening 

van 180 graden

•  Zacht maar stevig schuim dat schade aan het voertuig 

voorkomt en een perfecte afdichting biedt

•  Optionele verstevigde zijkussens met slijtageplaten 

voor extra duurzaamheid

•  De vierkante vouwdeur heeft een strakke, compacte 

installatie zonder plafondrails

a member of the Stertil Group


