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Over ons
Innovatieve producten voor gecombineerd temperatuur transport

25 jaar ervaring
Door jarenlang direct contact met ( inter- ) nationale
carrosseriebouwers / gebruikers van koel / vries transportmiddelen ( vrachtwagens / containers / koelhuizen ),
hebben we een grote kennis opgebouwd.
De kennis die we graag met u delen.

Productie Apeldoorn (NL)
In Apeldoorn fabriceren wij onze scheidingswanden.
Alle onderdelen worden hier op maat vervaardigd en
samengesteld in het door u gewenste eindproduct.
Wij vervaardigen ca. 50 verschillende scheidingswanden.
Scheidingswanden besparen geld en CO2 uitstoot.
Door het gebruik van een scheidingswand verkleint u
de geconditioneerde ruimte, waardoor u véél energie
bespaart.
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Innovatie

Luisterend naar de behoeften van onze klanten
ontwikkelen wij geheel nieuwe concepten.
Voor de dagelijkse distributie, waarbij vele malen
toegang tot de afgescheiden koel of vriesruimte
noodzakelijk is, hebben wij een zelfsluitende deur
ontwikkeld die moeiteloos 40 % energie bespaart.

1

Hoge kwaliteitstandaard
Alle STORR scheidingswanden worden individueel
ontworpen voor een optimale afdichting en pasvorm
voor uw carrosserie, gedocumenteerd en voor
aﬂevering gecontroleerd.

Buigtest GVK buis

Hoogwaardige materialen
Wij gebruiken voor onze scheidingswanden de meest
moderne en nieuwe generatie materialen, zoals
polyester versterkt met glasvezel, polycarbonaat en
gesloten-cel-schuimen. Licht in gewicht, hoge isolatiewaarden, impact-bestendig en bestand tegen lage
temperaturen, zijn daarvoor de leidraad.

www.storr - gmbh.de

Gesloten cel schuim geen wateropname
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Productmatrix
Uw kortste route naar het optimale product
T800

AutoStorr

Distri

Distri HD

Materiaaldikte ( in mm )

82

60

15

40

Gewicht ( in KG ) *

30

60

55

60

0,40

0,48

0,65

0,57

X

125

180

150

Omrandingsproﬁel

Dubbel softfoam

2 x PVC LIP

1 x PVC LIP

2 x PVC LIP

Kleur ( standaard )

blauw

grijs

groen

groen

X

X

Kernpunten

K-waarde ( W/m K )
2

Hoogteverlies opgeklapt

Mobiliteit
Vaste positie

X

Uitneembaar / mobiel

X

Opvouwbaar

X

Verplaatsbaar ( in lengterichting )

X

Schuifbaar ( zijwaarts )

X

X

SALOON

SALOON

Harde of ﬂexibele uitvoering (H-F)

S

S

F

S

Toepassing
Diepvriestransport
Gekoeld transport
Dagelijkse distributie
Internationaal transport
Farmaceutisch transport
Klein transport
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Variatie
1/3 of 2/3 breedte
Vleeshang

Optie
Ventilator
Venster / raam

X

X

X

Spanband

X

X

X

Vastzetstang

X

X

X

Tekst / Logo
* ( Gewicht bij 250 x 250 cm )
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Shift 2D

Shift 3D

Shift 4D

T500

F250

F150

Strips

30
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40

52

13
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2
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24
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2 x PVC LIP
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2 x PVC LIP

PVC Rand

1 x PVC LIP

1 x PE LIP
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T-800
Nu tot
40% energie
besparen
STORRWALL T- 800
De robuuste wand
De T-800 Bifold is de meest verkochte wand uit ons
veelomvattende programma.
Het is een robuuste, universeel te gebruiken, mobiele
scheidingswand met uitstekende isolatiewaarden,
bijzonder handzaam door het middenscharnier en
licht in gewicht.
Uitermate geschikt voor Internationaal Transport
( langdurig scheiden van temperaturen ).
Lange levensduur door gebruik van impact bestendige materialen en door de slimme schroef module - opbouw zijn alle beschadigde componenten
eenvoudig zelf te herstellen.
Leverbaar in vele varianten, zoals naast 2 - delig ook
3 - en 4 - delig ( compact op te bergen ), maar ook speciaal toegesneden voor vleeshang en klein - transporters
met deels ronde binnenwanden.
Allen optioneel voorzien van een ventilator, retourventilatiegaten, alsmede uitsparingen voor bestaande …….
In voertuig.

De unieke

82 mm paneel
Sandwich constructie
met een
K-waarde van 0,4 K /m2 W
Compleet waterdicht
gelaste panelen
Onze in 5 lagen opgebouwde kern wordt geheel
omspannen door een met
polyester geweven inlage
PVC zeil, welke rondom
geheel waterdicht wordt
gelast ( hete luchtlassen ).
Dubbele afdichting
De afdichting van de scheidingswand in de carrosserie wordt bewerkstelligt door een unieke geschroefde,
dubbellips omranding aan de zijden en bovenkant
van de wand.
De door ons berekende overmaat in combinatie met
de kompressie ( indrukking ) van de omranding,
garandeert een hermetische afsluiting.

www.storr.nl

Bodemprotectie
en slijtstrip
Het onderste gedeelte van
de wand wordt tegen aanrijden van de lading, door
een 20 cm hoog U - proﬁel
beschermd.
Aan de onderzijde van dit
U - proﬁel bevindt zich een
extra 5 mm dikke slijtstrip,
als bescherming tegen het
schuiven / schuren over de
carrosserievloer.

Tel. + 31 ( 0 ) 55 -737 01 40

STORRWALL T- 800
Flexibele kern
Speciaal vervaardigde gesloten - cel - isolatieschuim
maakt de wand zeer ﬂexibel, met hoge slagvastheid
en zonder wateropname.
De garantie voor een lange
levensduur en hoge productkwaliteit.

Afschroefbaar
Alle componenten, zoals
scharnier, omrandingen,
bodemprotectie en handgrepen kunnen eenvoudig
gedemonteerd en naar behoefte vervangen worden.

Handgrepen
De voor de handling
van de aangebrachte
handgrepen zijn geschroefd en kunnen naar
wens ook voor het plaatsen van stangen of ladingbalken met klittenband
voorzien worden.

www.storr - gmbh.de
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T- 800 Bi-Fold Standaard

3
2

1

1/3 Push-In

Standaard uitrusting
1

8 handgrepen

2

Scharnier

3

Dubbele omrandingsproﬁel

4

20 cm bodemprotectie
met 5 mm slijtstrip

www.storr.nl
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Trifold en Quadrofold
Eenvoudig in palletkist
op te bergen.
BIFOLD

BIFOLD 1:2

2

TRIFOLD

Single Spandoor
Noodzakelijke rails als
optie leverbaar.
QUADROFOLD

SINGLE
SPANBAR

SINGLE
SPANDOOR

?
1/3 BREEDTE
PUSH-IN

SINGLE
SPAN + WINGS

Gewenste conﬁguratie
Scheidingswand individueel aangepast.

Uw eigen
ontwerp

Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht *

Bestelnr.

T-800 BI -FOLD

Vrije hoogte x vrije breedte

30 Kg

17064 - 1

T-800 BI -FOLD 1: 2

Vrije hoogte x vrije breedte

30 Kg

17064 - 2

T-800 TRI -FOLD

Vrije hoogte x vrije breedte

32 Kg

17066 - 1

T-800 QUATTRO -FOLD

Vrije hoogte x vrije breedte

34 Kg

17066 - 2

T-800 SINGLE SPANBAR
T-800 SINGLE SPAN + DOOR

Vrije hoogte x vrije breedte

38 Kg

17064 - 5

Vrije hoogte x vrije breedte

45 Kg

17064 - 7

T-800 SINGLE SPAN + WINGS

Bestelformulier gebruiken

42 Kg

17064 - 8

T-800 1 / 3 PUSH -IN

Vrije ruimte hoogte x breedte

14 Kg

17064 - 3

* ( Gewicht vermelding op basis van afm. H 2500 mm x B 2500 mm )

www.storr - gmbh.de
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T- 800 Vleeshang
Bedieningspook
Om het bovenste klapdeel
eenvoudig te openen/sluiten, is deze uitgevoerd
met een bedieningspook
of trekband.

Extra hygiënische
afdichting
Om verontreiniging bij
vleestransport tegen te
gaan, worden de openstaande randen van de
bodembescherming ( Uproﬁel ) voorzien van waterdicht gelaste afdichting.

Afdichting rondom
ophangbanen
De aangebrachte openingen van de scheidingswand worden rondom de
ophangbanen afgedicht
door dubbele afdichtﬂappen voorzien van insnijdingen welke perfect afsluiten.

Bodemprotectie voorzien
van gelaste afdichting

www.storr.nl

BIFOLD MEAT
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De perfecte
scheidingswand voor
uw vleeshangtrailer
2
Maatwerk
De bovenste klapdelen worden aan de hand van uw
aanwijzing/schets van de ophangbanen geproduceerd.


 

Gebruik U a.u.b. ons bestelformulier voorzien van
in te vullen maattabellen

Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.:

T-800 BI -FOLD MEAT

Bestelformulier gebruiken

35 Kg

17067 - 1

www.storr - gmbh.de
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T- 800 Sprinter
De ideale oplossing voor
optimaal gebruik van uw
klein - transporter.

K-waarde
van
0,4 K / m2 W

T-800 Sprinter,
maak van uw koelvoertuig een voor twee ( 2 )
temperaturen inzetbare transporteenheid.

Zijdeur
Ook verkrijgbaar op
maat gesneden isolerende
( binnen ) zijdeur.

Sprinter Vleeshang
Net zoals de T-800
Vleesstang is ook de
T-800 Sprinter te verkrijgen met uitsparingen voor
vleeshangbanen.



Op
Aufmaat
Maß
geschneidert
vervaardigd !

Ventilator
Thermostaat gestuurde
axial ventilator, naar keuze
12 Volt of 24 Volt.
Capaciteit 800 m2 / uur
voorzien van spiraalkabel
voor stroomverzorging
vanuit het voertuig.

www.storr.nl
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Maatgesneden op
uw voertuig
Vul a.u.b. ons
bestelformulier in met
daarop de gewenste
maten / afmetingen.

+ 6 C0

- 20 C 0

2

Wielkast - uitsparingen
Desgewenst kan de
T-800 Sprinter ook worden
voorzien van opklapbare
vleugels ter hoogte van de
wielkasten.

Passend
Contour
auf Ihre
gesneden !
Fahrzeugkontur

BIFOLD
SPRINTER



Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

T-800 BI -FOLD SPRINTER

Bestelformulier gebruiken

18 Kg

17064-6

T-800 SPRINTER SIDEDOOR

Bestelformulier gebruiken

12 Kg

17063-1

T-800 BI -FOLD MEAT

Bestelformulier gebruiken

18 Kg

17064-9

www.storr - gmbh.de

Tel. + 49 ( 0 ) 2563 -2119840

Extra opties voor
T- 800 uitvoeringen
Ingebouwde ventilatorkit “groot ”
Voor inbouw in alle T- 800 wanden van 82 mm dik,
compleet met kabel en temperatuurvoeler en klaar
voor gebruik.
Keuze uit 12 volt of 24 volt. Capaciteit 1300 m3 / h.

Ingebouwde ventilatorkit “compact ”
Zoals standaard installatiekit, alleen compacter ontwerp
en kleinere ventilator. Volledig bedraad en klaar voor
gebruik Voltage optioneel 12 of 24 volt, luchtstroom ongeveer 800 cbm / h, temperatuursensor op de warme
zijde bevestigd, thermostaat met digitaal display en bedieningsinstructies, 2-pins aansluiting met beschermkap voor het aansluiten van de spiraalkabel.
Spiraalkabel met 2 - polige stekker
Is standaard bijgeleverd bij bovenstaande ventilatorkits.
Ook los verkrijgbaar als in lengte 6 m en 12 m voorzien
van gemonteerde 2 - polige stekker passend in
ventilatorkit.
Andere zijde onafgewerkt. Hier dient stekker gemonteerd te worden, passend bij contactdoos in voertuig.
Ladingzekering
Spanbanden, telescoopstanden en ladingbalken

www.storr.nl
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Retour-ventilatie opening
Wordt standaard in combinatie met ventilatorkit ingebouwd om retourcirculatie te verkrijgen van “ warme ”
zijde naar “ koude ”zijde van de scheidingswand.
Echter ook apart verkrijgbaar ( zonder ventilator ) om
zelf bepaalde hoeveelheid koude lucht in tweede compartiment te krijgen.
Dichtingsﬂap is voorzien van klittenband en daardoor is de opening zelf instelbaar.
Bij langdurig niet - gebruik is er ook een vulstuk 20 x 20 cm leverbaar om isolatie
te optimaliseren.

Reparatieset
Met zelfklevend PVC
doek en reinigingsdoek
afmeting. 20 x 30 cm
Op wens ook in
bedrijfskleuren leverbaar
Standaardkleuren ( naast blauw ) zijn grijs,
geel en groen. Zijn veelal zonder minimum
afname leverbaar.
Andere kleuren op aanvraag.
Teksten, logo’s, vlootnummers etc. worden
door ons zelf verzorgd en aangebracht,
dit tegen meerprijs.

www.storr - gmbh.de
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Onderdelen voor T- 800
Dubbel - lips - omranding
voor hermetische
afsluiting
Zij - omranding per set (2)
voor wandhoogte
250 - 270 cm
Boven - omranding per set
(2) voor wandbreedte
245 - 250 cm

Universele zijafdichting - instelbare lengte

groot
afdichtingsgebied

Bodemprotectie - U - bak
Standaardhoogte
20 cm

www.storr.nl

Bodemprotectie - U - bak
Extra hoog
33 cm

Slijtstrip ( wordt onder
U - bak gemonteerd )
5 mm dik voorzien van gesoevereinde gaten M 6

Tel. + 31 ( 0 ) 55 -737 01 40

Handgreep set
standaard
1 set bestaande uit
2 handgrepen ( voor en
achter ) en 4 RVS montageplaten met bijbehorende
montagebouten voor
82 mm dikke wanden.
( T-800 )

Handreep „ extra “
Idem als standaard, echter
voorzien van klittenband
waarmee een lus te
creëren is om een ladingstang of - balk te verbinden met de wand.

Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

Handgreep set standaard

45 x 250 mm

0 , 2 Kg

17164 - 4

Handreep „ extra “

45 x 450 mm

0 , 3 Kg

17164 - 6

Dubbel - lips omranding zijkant

2700 x 80 x 20 mm

1 , 5 Kg

17164 - 7

Dubbel - lips - omranding boven

1200 x 80 x 20 mm

0 , 8 Kg

17164 - 3

Bodemprotectie - U - bak Standaard 1180 x 80 x 200 mm

1 , 5 Kg

17164 - 1

Bodemprotectie - U - bak Extra

1180 x 80 x 330 mm

1 , 8 Kg

17164 - 5

Slijtstrip

1170 x 50 x 5 mm

0 , 5 Kg

17164 - 8

Universele zijafdichting

2300 - 2800 x 80 x 20 mm

1 , 8 Kg

17164 - 2

www.storr - gmbh.de
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AutoStorr
De superlichtgewicht, ﬂexibele
en slagvaste
opklapwand
STORRWALL AutoStorr
Systeemgewicht slechts 65 kg
( afmeting 250 x 250 cm )
Voorzien van ﬂexibele glasvezel versterkte
polyester kern
Volledig waterdicht gelaste PVC huid
Dubbele, praktisch onverslijtbare,
afdichtingslippen rondom
Uitmuntende isolatiewaarde door 3 lagen gesloten
cel schuim isolatie, totaal 65 mm dik
Beschermd tegen aanrijden van pallettrucks door
middel van 30 cm hoge onverwoestbaar
Poly Carbonaat beschermplaat
Automatische vergrendeling in
horizontale en verticale positie
( vrij beweegbaar onder hoek van 45 graden )
Door ondersteuning van twee veer - balancers
vederlicht bedienbaar
Opgeklapt neemt de wand slechts 120 mm weg
van inwandige wagenhoogte

De unieke
Onderhoudsvrij balanceersysteem
Mechanische veer-balancers, vervaardigd uit
aluminium, kunststof en RVS, maken het mogelijk de
wand eenvoudig en licht te bedienen.
De veerdruk wordt, afhankelijk van de afmeting van
de wand, door Fabrikant STORR exact ingesteld.

Hoogwaardig
GVK raamwerk in de
kern van de wand !

Vederlicht te bedienen
Z

FL

M

Automatische
vergrendeling
De vergrendeling is in
de balancers geïntegreerd
en grijpt automatisch aan
bij een horizontale ( opgeklapt ) en verticale stand
van de wand.
In een hoek van 45 graden
( tussen 30 en 60 graden)
ism de wand moeiteloos
verplaatsbaar door 12
gelagerde wielen rollend in
de STORR - rails.

www.storr.nl
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FR

X

Beschermplaat van
Poly Carbonaat
Onder het zwarte gedeelte
onderaan de wand is deze
voorzien van een onverwoestbare PC bescherming, tegen aanrijden
van palletwagens / rolcontainers.

Tel. + 31 ( 0 ) 55 -737 01 40

AutoStorr opklapwand
Flexibele schuimkern
Speciaal voor STORR vervaardigd isolatieschuimkern
is extreem buigzaam, met hoge slagvastheid en
zonder vochtopname door gesloten celkernen.
De garantie voor een lange levensduur
en hoge productkwaliteit.

Buigzaam glasvezel versterkt kunststof proﬁelen
Het GVK raamwerk levert naast de benodigde
stijfheid ook een grote ﬂexibiliteit aan de Autostorr.
De slimmere wand
buigt mee !

Sandwichpaneel

Sterk maar
ook ﬂexibel !

Autostorr heeft een uniek
7- lagen sandwich constructie
met een totaal dikte
van 65 mm en een
K-waarde van 0,48 K /m2 W

Rug - sparende ergonomische bediening
Zonder te hoeven bukken kan de chauffeur met
bediening van de aangebrachte opklapbanden de
wand eenvoudig openen.

www.storr - gmbh.de
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AutoStorr Standaard uitvoering
65
5
4
75
1
2
3

Voor de correcte plaatsing /
passing van de Storr - rails,
in de verschillende Merk
gebonden opbouwen, zijn
adapters leverbaar.

Standaard geleverd met
1

2 handgrepen voor eenvoudige handling

2

2 optreklussen om de wand op te klappen

3

Versterking onderzijde met Poly Carbonaat

4

Afsluitbare retour - luchtopening
( midden tussen optreklussen geplaatst )

5

Balanceersysteem met
automatische vergrendeling

6

Wandstoppers passend in STORR rails

6

Ventilator inbouw - kit ( optie )
12 of 24 volts Ventilator voor scheidingswanden met
minimale dikte van 60 mm ( o.a. Autostorr en T- 800 ).
Compleet met thermostaat met digitale uitlezing /
instelling van de ( gewenste ) temperatuur.
Inclusief Spiraalkabel met 2- polige stekker.
Capaciteit 1300 m2 / u

www.storr.nl
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STORR looprails
De aluminium STORR looprails is zo compact mogelijk geconstrueerd en voorzien
van positioneringsgaten voor de automatische vergrendeling van de wand.
Standaard lengte is 2 meter.
Bij opdracht gelieve het aantal lengtes rails op te geven.

A

B

C

Verschillende remvingers voor de Autostorr
A ) Standaard remvinger blokkeert in zowel horizontale
als verticale positie van de wand.
B ) Speciale remvinger blokkeert alleen in horizontale
stand en laat de wand in verticale stand verrijdbaar
van voor naar achter ( Let op: ladingzekering )
C ) Speciale aangepaste remvinger voor
originele Krone - rails.
Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

Vrije hoogte x breedte

60 Kg

17070 - 1

Aluminium STORR looprails

2000 x 65 x 75 mm

3,0 Kg

17061 - 0

Adapterproﬁel voor hoeklijn

2000 x 15 x 20 mm

1,0 Kg

17061 - 3

A - Verschillende remvinger Standaard

200 x 180 x 80 mm

0,2 Kg

17170 - 1

B - Autostorr verticaal niet vergendeld

200 x 180 x 80 mm

0,2 Kg

17170 - 2

C - Autostorr Speciale remvinger

200 x 180 x 80 mm

0,2 Kg

17170 - 3

Ventilator inbouw - kit

495 x 395 x 60 mm

1,5 Kg

17062 - 1

Autostorr Standaard

www.storr - gmbh.de
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Varianten en opties

AutoStorr

1 / 3 breedte AutoStorr

STORR - rails montage
vrijhangend tegen dak
( in plaats van zijwand )

2 / 3 breedte AutoStorr

2- polige stekker
en spiraalkabel
( behorend bij ventilator )

Retour ventilatie - gat
Om vacuüm weg te nemen bij openen Autostorr
en / of als extra ventilatie - mogelijkheid om tweede
compartiment te voeden met koude lucht.
Doorlaat - opening regelbaar door variabele
plaatsingsmogelijkheid van afdichtklep.
Artikelbenaming

tweedelig

Aangepaste STORR rails passend in originele
Schmitz - rails

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

Autostorr 1/3 breedte

Vrije hoogte x vrije laadbreedte

30 Kg

17070 - 2

Autostorr 2/3 breedte

Vrije hoogte x vrije laadbreedte

40 Kg

17070 - 3

Autostorr tweedelig

Vrije hoogte x vrije breedte

75 Kg

17070 - 5

Autostorr dubbele laadvloer

Vrije hoogte x vrije breedte

60 Kg

17070 - 4

Beugel voor plafondmontage

100 x 65 x 75 mm

0,2 Kg

17170 - 5

Looprails f. SCHMITZ CB rail

2000 x 60 x 60 mm

2,8 Kg

17061 - 2

www.storr.nl
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Fold-Up
Opklapbare wand voor lengte-kamers in voertuig

GVK - loopwagen
ook met ladingvastzetstang
combineerbaar.

Ideaal voor
het gebruik bij
2 verdampers !

Eenvoudige bediening, compact
op te bergen
tegen plafond

2

Horizontaal in 2 of 3 segmenten
verdeeld, compacte opslag tegen
het plafond, steekt niet
onder de verdamper uit !
Hoogteverlies ca. 140 mm
( met 3 x segment 40 mm dik ), 120 mm
met constructie met 2 segmenten.
Bijzonder licht
in gewicht
bijvoorbeeld :
1/ 3 kamer Paneel
ca. 12 KG, Eenvoudig te bedienen
zonder extra hulp
- of hefsysteem.

Geen verlies
aan laadhoogte !
Ophaal - console tegen plafond ( vaste
positie ) of op loopwagen meelopend
naar elke positie in het voertuig, Ook voor
compleet voertuigbreedte beschikbaar.
Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

Distri Fold Up 1/3 breedte

Vrije hoogte & vrije laadbreedte

ca. 14 KG *

17072-4

Distri Fold Up volle breedte

Vrije hoogte & vrije laadbreedte

ca. 32 KG *

17072-8

* inclusief loopwagen

www.storr - gmbh.de
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Food Distri
Wand
STORRWALL food distri wand
Verrijdbaar 2 - delig isolatiescherm ( 15mm dik ) of wand
( 40 mm ) met zelfsluitende saloon - deuren.
Een compleet nieuw concept
met verbluffende prestaties.
De 2 naar voren en naar achteren beweegbare verende
wandhelften worden door aanduwen geopend en sluiten op veerkracht na doorgang onmiddellijk naar gesloten positie.
Hierdoor wordt de vermenging van de koude, droge
lucht en de warmere vochtige lucht tot een absoluut
minimum beperkt. Dit levert een verrassende grote besparing ( 40 % ) op van de brandstof van de koelmotor.
Als bijkomend voordeel vindt er ook nauwelijks meer
ijsvorming plaats.
De 2 zelfsluitende isolatiewanden zijn verbonden aan
een bovenloopframe, welke is voorzien van gelagerde
wielen passend in de Storr - rails, waarmee de wand
soepel rollend verplaatsbaar is over de lengte van
uw carrosserie - opbouw. Positionering vindt plaats
door middel van een automatische vergrendeling in
de Storr - rails.
De ideale oplossing voor het scheiden van uw koel - en
vriesruimte tijdens distributievervoer.

De unieke
Verrijdbare, zelfsluitende Scheidingswand
met automatische
vergrendeling
Isolatiepanelen van buigzaam PE - schuim, opgedeeld in 4 segmenten
( vouwbaar / opklapbaar )
met mogelijkheid voor inbouw van 1 zichtvenster.
Enorme besparing van brandstof
De isolerende wanddelen sluiten automatisch, na doorgang, uw vriesruimte af.
Dit leidt tot een enorme besparing in brandstof en CO2
uitstoot van de koelmotor.
Daarnaast wordt het binnendringen van vochtige
lucht tot een minimum beperkt en dit voorkomt
de ijsvorming op uw koelmotor-uitstroom.

Storr - rails voor soepellopende verplaatsing van
uw wand.
Voorzien van automatische
vergrendeling.

www.storr.nl

75 cm breed en robuust
uitgevoerd GVK bovenloopframe met ophangbanden voor de opgevouwen wanden.

ZEER COMPACT EN EENVOUDIG

De wand weegt inclusief

Robuuste glasvezelversterkte ontgrendelingsbalk
voorzien van 2 trekbanden
waarmee de wand ontgrendelt, verrijdbaar is en
na loslaten automatisch in
vergrendeling springt.

Tel. + 31 ( 0 ) 55 -737 01 40

Food Distri Wand

2

Variabel te openen
De wandhelften van de unieke Food Distri Wand,
scharnieren zowel voorwaarts als achterwaarts. Bovendien zijn deze helften naar beide kanten ook door
middel van magneetsluiting op 91 graden vlak tegen de
carrosseriewanden vast te zetten, voor een brede doorgang met geringe obstructie

OP TE BERGEN TEGEN DAK

bovenloopframe slechts 50 kg

De FoodDistri - wand biedt
verschillende opbergopties :
Dakopberging of zijwandopberging
Dakopberging vermindert de
laadruimte slechts met 18 cm.
Opslag aan zijwand is binnen
twee varianten mogelijk :
Volledig of gedeeltelijk gevouwen
( ongeveer 80 cm hoog ).

www.storr - gmbh.de

Tel. + 49 ( 0 ) 2563 -2119840

Food Distri Wand Standard
5

2

1

STORR rails
De aluminium STORR rail
is vastgelijmd op de bovenhoek, vastgeschroefd
of geklonken.
De standaard lengtes zijn
2000 mm.
Geeft u de lengte van
de laadruimte aan
bij de bestelling.

3
4

1/ 3 laadruimte
FoodDistri wand
Ook voor een 1/ 3 ruimte
in het distributievoertuig
bieden wij u een speciale
oplossing aan om deze effectief af te sluiten.

Standaarduitvoering Food Distri Wand
1

Twee zwenkarmen voorzien van 15mm dikke,
vouwbare isolatiesegmenten

2

Glasvezelversterkt kunststof bovenloopframe
voorzien van ophangbanden voor opgevouwen
wandhelften en trekbanden voor het verplaatsen
van het hele systeem, inclusief automatische
vergrendeling

3

Magneetsluiting ingewerkt om de midden opening
hermetisch af te sluiten

4

Ophangbanden voorzien van klittenband om
opgevouwen wandhelften tegen bovenloopframe
op te bergen

5

Onderhoudsvrij veersysteem voor de zwenkarmen

6

Rail-stoppers ten behoeve van plaatsing aan
einde van de rails

www.storr.nl

In de levering inbegrepen:
set van 4 - extra
stabiele railstoppers

Tel. + 31 ( 0 ) 55 -737 01 40

Varianten en opties
HD uitvoering
Op wens is de Food Distri Wand uitvoerbaar in 40 mm
dikte. Hogeren isolatiewaarde voor scheiding van temperaturen op lange trajecten. N.B. driedelig gevouwen
en neemt opgeborgen onder bovenloopframe slechts
125 mm weg van de inwandige wagenhoogte.
Distri - Vast
Als extra isolerend scherm
bij uw achterdeuren geplaatst ( alternatief voor
PVC strokengordijn ).
Idem als Food - Distri Wand met scharnierende
saloondeuren en vast te
zetten op 90 graden, zowel voorwaarts als achterwaarts. Echter vaste positie, dus niet verrijdbaar.
Distri - Koelhuis - Deur
Vast gemonteerd als snel
doorgaanbare, maar immer afsluitende koelhuisdeur. Voorkomt koude
verlies en vermenging met
warme, vochtige lucht.
Spaart energie en voorkomt ijsvorming in vrieshal.
Artikelbenaming

Transparant zichtvenster
( kijkraampje )
Om zicht te verschaffen en
meer licht te verkrijgen in
de vriesruimte alvorens te
betreden.

Distri - Schermen
Indien de wanden niet
opgevouwen en tegen het
dag opgeborgen behoeven te worden, is er ook
een simpele vlakke wand
leverbaar.

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

DISTRI WAND Standard (13mm)

Vrije hoogte x vrije breedte

55 Kg

17072 - 1

DiSTRI WAND HD (40mm)

Vrije hoogte x vrije breedte

60 Kg

17072 - 2

2000 x 65 x 75 mm

3,0 Kg

17061 - 0

Vrije hoogte x vrije breedte

24 Kg

17072 - 3

Vrije portaalhoogte x vrije deurbreedte

13 Kg

17073 - 1

Vrije hoogte x vrije breedte

26 Kg

17073 - 4

Vrije portaalhoogte x vrije deurbreedte

35 Kg

17672 - 1

Aluminium STORR looprails
DISTRI Vast
DISTRI 1 WING
DISTRI Schermen
DISTRI Koelhuis Deur

www.storr - gmbh.de
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Shift
Op alle vereisten
voorbereid

STORRWALL
zijwaarts verschuifbare wanden
Leverbaar in 2 - delig, 3 - delig en 4 - delige uitvoering
Uitstekend geschikt om snel toegang te verkrijgen tot
uw 2 e compartiment.
Door gebruik van schuifdeuren is benodigde ruimte
om te openen tot een minimum beperkt en behoeft u
zodoende niet eerst uw lading te verplaatsen, zoals bij
opklapwanden.
De schuifwanden zijn leverbaar in ﬂexibel 30 mm en / of
40 mm harde wanden.
Geplaatst in een 3 - rijig aluminium glijproﬁel laten de
wanden zich soepel verschuiven.
De wanden worden door een kliksysteem op de gewenste positie geﬁxeerd.

De unieke zijwaartse

Shift

5 lagen
sandwichpaneel
30 mm dik
K-waarde
0,60 K /m2 W
In de lengte richting
verplaatsbaar door
loopwagen
De Shift - wanden kunnen
worden uitgerust met een
glasvezel versterkt kunststof loopwagen met automatische vergrendeling
passend in STORR - rails.

3-rijig aluminium proﬁel
Het 3-rijig aluminium
proﬁel kan met behulp van
montage-hoeken op een
vaste positie gemonteerd
worden in uw voertuig.
Hetzelfde proﬁel kan ook
ingebouwd worden in een
loopwagen, waardoor de
schuifwanden ook in de
lengterichting verplaatsbaar zijn.

www.storr.nl

Bevestigingsbeugel
voor eenvoudige zijwandbevestiging
Flexibele 30 mm
dikke wanden
Voorzien van gesloten cel - schuim afgewerkt
met PVC huid.
( standaardkleur: blauw )

Tel. + 31 ( 0 ) 55 -737 01 40

verschuifbare

Wand

Wand klik vastzet - systeem
Elke wand is voorzien
van een geveerde
klikvergrendeling die
in de gefreesde
uitsparingen in het 3 - rijig
aluminium proﬁel
automatisch vast klikt.
Ontgrendeling geschiedt
door aangebrachte trekbanden, waarmee de
wand direct ook zijdelings
te verschuiven is.

2

Hermetische afsluiting
van wanddelen
De wanden onderling worden door aangebrachte
magneten onder de
PVC - huid aangetrokken,
waardoor deze
hermetisch afsluiten.

Harde 40 mm wanden
Voorzien van 40 mm hardschuim en GVK proﬁel
Afgewerkt met PVC - huid.
( standaardkleur: blauw )

www.storr - gmbh.de

Geïntegreerde magneten
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Variaties en opties
3D

Mogelijke posities Shift 3 D

Uitstekend geschikt voor rolcontainers.
Leverbaar in 30 mm / 40 mm ﬂexibel en / of 40 mm harde wanden.

2D
2 gelijk verdeelde wanden
geven pallet - brede doorgang.
Leverbaar in 30 mm / 40
mm ﬂexibel en / of 40 mm
harde wanden.

4D

Speciale uitvoering voor verkoopwagens
( o. a. bloemen ) waarbij de 2 binnenste deuren naar
de buitenzijde schuiven om toegang te verlenen
tot het middenpad.
Uitgevoerd in 4 stuks 40 mm harde wanden.

www.storr.nl
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SHIFT 2 & 3D FIX
3 - rijig aluminiumproﬁel Shift 2D & 3D Fix
( Voor vaste montage / positieve in uw voertuig )
Het 3-rijig aluminiumproﬁel
wordt met behulp van
aluminium montagehoeken tegen de zijwanden
gemonteerd.

2

De aangebrachte sleuven in de montagehoeken zorgen
De posities van de uitfrevoor een eenvoudige montage van het proﬁel.
singen in het 3 - rijig aluminiumproﬁel worden door
De rijplaten ( runners ) voorzien van gelagerde wielen en
ons bepaald aan de hand
klikvergrendeling met trekbandje, worden voor - gemonvan uw opgegeven wagenteerd geleverd. De wanddelen zelf worden separaat
geleverd en dienen elk met 5 meegeleverde bouten aan breedte en wandverdeling.
( 2D, 3D, 4D )
de rijplaten/runners te worden gemonteerd.
Ventilator
De Shift wanden kunnen ook worden uitgerust met een
compleet verkabelde en gebruiks - gerede ventilator.
Deze is voorzien van een digitale thermostaat en leverbaar in 12 V of 24 V.
Elastiek - sluitingen
In plaats van magneten om de wanden hermetisch te
sluiten, is er ook een elastiek - sluiting leverbaar. ( zie foto )
Artikelbenaming

* ( 1 thermostaat wordt ivm inbouwhoogte op loopframe bevestigd. )

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

SHIFT 2 D ﬁx (30 mm ﬂexibel)

Vrije hoogte x vrije breedte

28 Kg

17074 - 1

SHIFT 3 D ﬁx (30 mm ﬂexibel)

Vrije hoogte x vrije breedte

30 Kg

17074 - 4

SHIFT 4 D ﬁx (40 mm hard)

Vrije hoogte x vrije breedte

38 Kg

17074 - 5

Voertuigbreedte

8,0 Kg

17174 - 1

300 x 270 x 30mm

1,5 Kg

17062 - 3

3 - rijig aluminiumproﬁel + hoek
Ventilator inbouw - kit

www.storr - gmbh.de
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SHIFT 2D, 3D en 4D loopwagen

STORR - rail
De zijdelings ( Shift ) verplaatsbare wanden kunnen met
behulp van een loopwagen ook in lengterichting ( slide )
verplaatst worden.
Hiertoe dienen de STORR - rails links en rechts in de
bovenhoeken van uw voertuig aangebracht te worden.

Z

FL

M

F

1/2

FR

X

GVK ( glasvezelversterkt kunststof ) loopframe
De loopwagen is uitgevoerd in een robuust glasvezelversterkt kunststof, welke geen koude geleid, niet
oxideert ( roest ) en toch ﬂexibel genoeg is om tegen
een stootje te kunnen.

Railstoppers
In het leveringspakket van
de 2D, 3D, 4D Shift and
Slide zijn 4 railstoppers
inbegrepen.
Hiermee voorkomt men
dat de loopwagen aan het
uiteinde van de rails uit de
rails kan lopen.

www.storr.nl

Railstoppers, gemonteerd
in STORR - rail
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( Slide - uitvoeringen )
Bediening / vergrendeling van de loopwagen
De loopwagen is voorzien
van een bedieningsbalk
uit GVK met trekbanden,
welke de remvingers links
en rechts gelijktijdig ont-en
vergrendeld. Tevens kan door aan de trekbanden
te trekken het gehele loopwagenframe soepel in
lengterichting van uw voertuig te verplaatsen.
Zodra de trekbanden worden losgelaten, zullen de
remvingers ingrijpen in de gaten van de STORR - rails.
Zijwaartse verplaatsing
Elk wanddeel is onafhankelijk
van elkaar door het aantrekken van de trekband,
welke het kliksysteem
ontgrendeld, eenvoudig naar zowel links als rechts
verschuifbaar.

Versterkingshoekplaat
Om een soepele verplaatsing van het loopwagenframe te bewerkstelligen
is deze voorzien van een
robuuste versterkingshoekplaat die de vierkantstelling van het frame
garandeert.

remvingers verstelbar !

Artikelbenaming

Loopwagenvergrendeling instelbaar
De bedieningsbalk voor
de ont - en vergrendeling
van het loopwagenframe
is voorzien van in hoogte
verstelbare remvingers.

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

SHIFT 2 D slide

Vrije hoogte x vrije breedte

40 Kg

17074 - 7

SHIFT 3 D slide

Vrije hoogte x vrije breedte

45 Kg

17074 - 2

SHIFT 4 D ﬁx slide

Vrije hoogte x vrije breedte

60 Kg

17074 - 6

Voertuigbreedte

18 Kg

17174 - 3

2000 x 65 x 75 mm

3,0 Kg

17061 - 0

Loopwagen
Aluminium STORR - rail

www.storr - gmbh.de
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Variaties en opties

Dakbevestigingsconsoles voor STORR - rails
In bepaalde situaties is
wandbevestiging van de
STORR - rails niet aanbevolen of mogelijk.
Voor het monteren van de
STORR - rails tegen het
dak zijn er dakmontage
consoles leverbaar.

Hermetische afsluiting
tussen loopwagen
en dak
Tegen ongewild lekken
van koude lucht boven het
loopwagenframe, is deze
voorzien van een afdichtingsslip. Eventuele obstructies ( lampen ) tegen het dak
kunnen door insnijdingen in afdichtingsslip eenvoudig
overbrugd worden.

Ontgrendelband
Om de positie van
het loopwagen vrij te
geven en vast te zetten.

Opklapbare uitvoering
Bij opklapbare wanden wordt gebruikgemaakt van
minstens 1 hard wanddeel, welke doorhangen van de
opgeklapte wand voorkomt.
Het opklappen geschiedt op een vast punt in uw voertuig door middel van ophangconsole met aantrek - en
ontgrendelingsband.

Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

SHIFT 3 D slide + swing up

Vrije hoogte x vrije breedte

55 Kg

17074 - 3

Hoek voor plafond montage

100 x 65 x 75 mm

0,2 Kg

17170 - 5

kanaalafmetingen en positie aangeven

k.A.

17174 - 4

30 x 100 x 5 mm

0,1 Kg

17174 - 5

180 x 150 mm

3,5 Kg

17075 - 0

Verlaagde loopwagen
Extra eindmagneten
Ophaal-console plafond

www.storr.nl
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Meer scheidingswand - ontwerpen
.... natuurlijk van STORR !

STORRWALL
STRIPS

STORRWALL
T- 500

www.storr - gmbh.de

STORRWALL
T-150

STORRWALL
T- 250

Tel. + 49 ( 0 ) 2563 -2119840

T-500
Economy

STORRWALL T- 500 BIFOLD
De voordelige scheidingswand
Indien de wand niet dagelijks benodigd is en de lengte
van het traject beperkt is tot max. 24 uur, is er een
voordelige, economische variant leverbaar om 2 temperaturen te scheiden.
K - waarde 0,55 K / m2 W
Dikte 52 mm
Gewicht 25 kg ( 2,5 x 2,5 m )
Standaard voorzien van 8 handgrepen en schopbakken
( bodemprotectie )

De STORRWALL
52 mm paneel
Sandwich constructie
met een
K-waarde van 0,55 K /m2 W

Compleet waterdicht
gelaste isolatiepanelen

Gelaste omrandingen
In tegenstelling tot de
uitwisselbare omrandingen van de T - 800, zijn de
omrandingen van de
T - 500 direct gelast aan
het isolatiepaneel.
De zachte omranding
zorgt voor de indrukking
( compressie ) tijden het
plaatsen van de wand
voor een hermetische
afsluiting.

www.storr.nl

Bodemprotectie
De onderzijde van de wand wordt beschermd tegen
aanrijden en tegen slijten over de vloer, door plaatsing
van schopbakken met slijtstrippen.
Beide onderdelen kunnen na beschadiging / slijtage
apart of tezamen vervangen worden.

Tel. + 31 ( 0 ) 55 -737 01 40

Economy T- 500
Flexibele kern
Speciaal voor STORR gefabriceerde schuimkern is
extreem buigzaam,
zeer slagvast en neemt
geen water op.

samendrukking ��
Robuust
scharnier
De 2 wandhelften worden
verbonden door
een stevig aangelast scharnier,
vervaardigd uit
soepel en extra
versterkt PVC.

hard schuim

zacht schuim

Handgrepen
Standaard voorzien
van 8 handgrepen.
Op verzoek zijn speciale handgrepen leverbaar
waarmee tegelijkertijd de
wand aan een stang geﬁxeerd kan worden voor
extra stabiliteit.
Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

T-500 BI-FOLD

Vrije hoogte x vrije breedte

25 Kg

17065 - 1

T-500 TRI-FOLD

Vrije hoogte x vrije breedte

26 Kg

17069 - 1

T-500 1/3 Push In

Vrije hoogte x laadruimtebreedte

12 Kg

17065 - 3

www.storr - gmbh.de
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Maatwerk

T-250
Altijd de beste
pasvorm

STORRWALL T- 250
Tweedelig geïsoleerd
scherm van 18 mm dik
Idem als T - 150, echter vervaardigd uit slijtvast zwaar
PVC, gevuld met 15 mm dikke isolatiematten. Uitstekend geschikt voor het scheiden van twee temperaturen tijdens dagelijkse distributie. ( Max 10 uur )
Deze wand wordt exact op maat vervaardigd en bestaat uit 2 gekoppelde paneelhelften ( l + r ).
Het 2 - delige scherm wordt door middel van aangebrachte pockets en klittenbanden ondersteund door
3 cargo - keepers.
Door het ontgrendelen en herpositioneren van één van
de buitenste cargo - keepers creëert men een pallet
brede doorgang.
De rondom aangelaste ﬂappen dichten het koel / vries
compartiment hermetisch af.
Bij niet - gebruik laat de wand zich door de vakverdeling
zeer compact opbergen.
Gewicht 10 kg ( excl. Cargo - keepers )

De op maat vervaardigde

Cargo - keepers ( 2 )
Horizontaal geplaatst
Cargo - keepers ( 3 )
Verticaal geplaatst

Snel en eenvoudig.
Te plaatsen met behulp
van klittenbanden.

Compact op te bergen

www.storr.nl
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STORRWALL T- 250

2

Palletbrede doorgang

Vele kleuren leverbaar

Lichtgewicht
Slechts ca. 10 kg !!
Voor u op maat vervaardig.
50 mm brede klittenbanden

Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

T-250 H

Vrije hoogte x vrije breedte, horiz, stangen

10 Kg

17046 - 1

T-250 V

Vrije hoogte x vrije breedte, vert, stangen

10 Kg

17046 - 2

Vervangende klittenband T- 250

0,25 Kg

17146 - 1

Werkzame gebruikslengte 2350 - 2760 mm

5 Kg

171867 - 1

Klittenband
Cargo keeper
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T-150
Vers tot
8 uur lang

STORRWALL T- 150
Extreem lichtgewicht
Een aantrekkelijk geprijsde en snelle oplossing om
twee temperaturen te scheiden voor korte trajecten van
max. 8 uur ( dagelijkse distributie ).
Een lichtgewicht scherm vervaardigd van 2 lagen PEweefsel met daartussen isolerend polyester wol.
Doormiddel van aangebrachte pockets en klittenbanden eenvoudig met behulp van 3 cargo - keepers te
potioneren.
Het scherm kan opgevouwen worden en laat zich zeer
compact opbergen.
Door één van de buitenste cargo - keepers te ontgrendelen en te herpositioneren ontstaat er een palletbrede
doorgang.
Gewicht 7 kg.

De vouwbare lichtgewicht
De scheidingswand
voor kortdurende, Dagelijkse distributie.

Eenvoudig en compact op te bergen en altijd
binnen handbereik.

1
3

2
1. Wand in
gesloten positie
2. Cargo - keeper
ontgrendelt,
wand te openen
3. Half ( maar palletbreed )
geopend spaart energie
tijdens laden en lossen

www.storr.nl
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STORRWALL T- 150

4. Pockets ten behoeve
van cargo - keepers

2

5. Extra versterkte
onderzijde ( blauw )
6. 100 mm brede
klittenbanden
( 5 per cargo - keeper )

6

5

Artikelbenaming
T-150
Cargo - keeper

4

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

Vrije hoogte x vrije breedte

10 Kg

17046 - 1

Werkzame gebruikslengte 2350 - 2760 mm

5 Kg

171867 - 1

LET OP:
Deze wand is uitsluitend leverbaar in één maat voor trailermaten 260 - 270 cm hoog
bij wagenbreedte 245 - 250 cm.
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EENVOUDIG
MAAR

EFFECTIEF

STRIPS
Lichte
isolatie

STRIPS
Strokengordijnen
De transparante PVC strokengordijnen zijn een aantrekkelijk geprijsde en prima werkende oplossing om uw
temperaturen te scheiden.
Wij gebruiken uitsluitend diepvries - bestendige PVC
kwaliteitsstroken.
De speciale proﬁlering van de stroken voorkomt zogenaamd aanvriezen.
Een strokengordijn laat zich eenvoudig door goederen
of personen passeren en sluit onmiddellijk na doorgang
weer af.
Een strokengordijn houdt niet alleen de koude lucht
tegen, maar voorkomt ook toetreding van warme vochtige lucht, regen, stof en insecten.

STRIPS transparant

PVC stroken
bestand tegen
- 25 graden Celsius

Ophangconstructie
vervaardigd uit RVS
Opgebouwd uit hoogwaardige componenten

Rib-proﬁlering
van stroken voorkomt aanvriezen

Een warmte - graﬁek toont
Het verschil aan:
Een duidelijk herkenbare
isolerende werking aan
linker gedeelte van laadruim voorzien van strokengordijn.

www.storr.nl

Fix - shift ophangconstructie
met voor gemonteerde
loopwagens
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PVC strokengordijn
FIX

1D

2

Vaste positie gemonteerd
FIX SHIFT
2D
3D
Vaste positie gemonteerd,
maar door 2 - of 3 - deling
zijdelings verplaatsbaar
Rib-proﬁlering

Bevestigingshoek voor
montage tegen zijwanden

Aluminium schuifrails
met 3 kanalen

Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

STRIPS FIX

16 x 200 x 2mm lengte*

18 Kg

17010 - 1

STRIPS FIX SHIFT 2 D

2 x 8 x 200 x 2mm lengte*

28 Kg

17010 - 2

STRIPS FIX SHIFT 3 D

3 x 6 x 200 x 2mm lengte*

30 Kg

17010 - 4

Voertuigbreedte

8 Kg

17174 - 1

Schuifrails met 3 kanalen + hoek

* vrije voertuighoogte
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Slide en
SLIDE ( lengterichting verplaatsbaar )

Ééndelig gordijn kan met behulp van loopwagen en in
trailer aangebrachte Storr - rails in zijn geheel in lengterichting verplaatst worden.
SLIDE SHIFT

1, 2 of 3-delig strokengordijn kan naast verplaatsing in
lengterichting ook zijdelings verschoven worden.
Railstoppers
Om te voorkomen dat de
loopwagen aan het uiteinde van de rails uit de rails
kan lopen worden er 4
railstoppers meegeleverd.

STORR - looprails
De aluminium Storr - rails wordt in de bovenhoeken van
de trailer tegen de zijwand gemonteerd.
Standaardlengte 2 m.
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Slide - shift
Loopwagen
Het strokengordijn ( 1, 2 of 3 - delig )
kan ook worden voorzien van een
loopwagen, waarmee het
strokengordijn in de lengterichting
van de trailer verplaatsbaar wordt.

Optie
Ook voor koel - en vrieshuizen zijn de strokengordijnen toepasbaar.

lengte

Door gebruik van een
strokengordijn wordt de
uitwisseling van koude
en warme lucht tijdens
laden en lossen meer
dan 50 % gereduceerd.
Artikelbenaming

Afmeting Inw. H x inw. B

Gewicht

Bestelnr.

16 x 200 x 2 mm lengte*

38 Kg

17010 - 5

STRIPS SLIDE SHIFT 2 D

2 x 8 x 200 x 2 mm lengte*

42 Kg

17010 - 3

STRIPS SLIDE SHIFT 3 D

3 x 6 x 200 x 2 mm lengte*

45 Kg

17010 - 6

voertuigbreedte

18 Kg

17174 - 3

2000 x 65 x 75 mm

3 Kg

17061 - 0

3 x 900 mm plaat in plaats van strips

50 Kg

17011 - 1

STRIPS SLIDE

Loopwagen individueel
Aluminium STORR looprails
Strips schermen

* vrije voertuighoogte
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Notities

Specials van STORR

Isolatiehoezen voor pallets en rolcontainers

3
T-800 zeecontainer

T-800
cateringwand

T-250 Mega - isolatieschermen voor koelhuizen

Maatblad sprinter met wielkast

Maatblad vleeshang T- 800

4

STORR B.V.
De Moestuin 4
NL- 7325 GD Apeldoorn
Nederland
Tel. + 31 ( 0 ) 55 -737 01 40
Fax + 31 ( 0 ) 85 -877 11 95
info@storr.nl
www.storr.nl

STORR GmbH
Thyssenstraße 15 b
D - 48703 Stadtlohn
Duitsland
Tel. + 49 ( 0 ) 2563 -2119840
Fax + 49 ( 0 ) 2563 -2119842
info@storr-gmbh.de
www.storr-gmbh.de

