
RTS is met het programma KARDEL schuifzeilopbouwsystemen al vele jaren marktleider in de Benelux. Voor iedere 
specifieke transportbehoefte kan een schuifzeilopbouw worden geadviseerd. De KARDEL systemen zijn in de loop der 
jaren steeds verder doorontwikkeld, waarbij klantwensen als “sneller laden & lossen / meer laadvermogen / hoger 
beladen / makkelijker schuiven” tot optimale oplossingen voor de transporteur hebben geleid.

KARDEL SCHUIFZEILOPBOUWEN

m - c o n c e p t S l i d e r

UITVOERING OP MAAT GECERTIFICEERD MAATWERK MODULAIR
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De M-Concept is een modulair schuifzeilopbouw dat klantspecifiek in bouwpakketvorm of opgebouwd wordt geleverd. 
Per toepassing wordt de meest geschikte type voorwand, achterportaal, deuren, dak, rails, zijborden en rongen 
geadviseerd. De M-Concept opbouw kan in staal of aluminium in diverse materiaalbehandelingen en cabinekleur 
worden uitgevoerd.

TÜV certificering is mogelijk op diverse type M-Concept schuifzeilopbouwen. De plaatsing van een zijdeur en de 
combinatie van een schuifzeilwand met een vaste wand bestaat tevens tot de mogelijkheden. Ook kan de M-Concept 
van hydraulisch bediende hefdaken worden voorzien.

Het modulaire concept begint al bij de voorbereiding van het chassis. Bij zowel de stalen opbouw als de aluminium 
opbouw kan exact hetzelfde grondraam voorbereid worden. Dit betekent voor de bouwer een kortere doorlooptijd, 
omdat niet telkens een nieuw chassis getekend hoeft te worden, alsmede gemak bij het monteren van de kits. 

Kopschotten en achterkaders zijn zowel in staal als aluminium te verkrijgen. Er zijn diverse mogelijkheden om het 
materiaal reeds vooraf te behandelen zoals verzinken, anodiseren, KTL of in RAL kleur poedercoaten. Verder bestaat 
er een breed scala aan mogelijkheden voor zowel het kopschot (met bijvoorbeeld houtvulling of aluminium planken) 
en het achterkader (aansluitingen met diverse deursoorten of uitgevoerd met topklep). Tevens worden plankendragers 
gemonteerd om de opbouwtijd voor de carrosseriebouwer te verkorten.

De M-Concept kan worden uitgerust met een schuifdak of een vastdak. Schuifdaken kunnen worden uitgevoerd met 
diverse soorten aluminium rails en in diverse stadia van opbouw worden aangeleverd. Vaste daken kunnen worden 
uitgevoerd met zeil, polyester plaat of aluminium dakplaat. 

De M-Concept van KARDEL wordt volledig op klantspecificatie geleverd!

aTÜV XL gecertificeerd
aVersus Hydra-matic systeem
aPlatte rails Versus Plano uitvoering
aVrij verplaatsbare rongen
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Voor zeer uitzonderlijke laad- & lossituaties is het KARDEL programma schuifzeilopbouwen 
uitgebreid met het Load Protection System (LPS).

Het LPS systeem is een opbouwtoepassing met volledig meelopend voor- en achterportaal 
waardoor de gehele zeilopbouw als een harmonica naar voren en/of achteren wegschuift om 
maximale beladingsruimte te creëren. De aluminium huifconstructie loopt op wielen 
in een aluminiumprofiel waarin tevens sjorogen voor het vastzetten van de lading zijn 
geïntegreerd.

Met name bij het laden en lossen van staalcoils, 
waar bij een traditionele schuifzeilopbouw de 
aluminium dakrails een belemmering in beschikbare 
ruimte vormt, biedt het LPS systeem uitkomst. Ook 
voor transport van lange lengtes, glas, profielen, 
containers en personenauto’s biedt het LPS systeem 
uitkomst aan transporteurs.

De meest recente toevoeging aan het KARDEL programma schuifzeilopbouwsystemen is de Slider. De Slider is een 
schuifzeilopbouwsysteem dat zeer snel te openen en te sluiten is omdat het in tegenstelling tot een standaard 
M-Concept schuifzeilopbouw zonder spangespen werkt. Het zeil schuift boven en onder in een aluminium rail. 
Afhankelijk van de lengte van de opbouw wordt de schuifzeilwand naast de schuifrongen voorzien van verstevigings-
profielen die de wand extra sterkte bieden. De chauffeur bespaart veel laad- en lostijd omdat het losmaken en 
aanspannen van de spangespen niet meer nodig is.

De KARDEL Slider is in samenwerking met 
Versus ontwikkeld en net als de KARDEL 
M-Concept modulair; in vele varianten 
leverbaar. Zo kan de Slider opbouw aan de 
ene zijde met een Slider schuifzeilwand 
worden uitgevoerd en aan de andere zijde 
met een traditioneel schuifzeil of een 
vaste wand, al dan niet met een schuifdak 
of vastdak.



Het CityCruiser programma biedt de 
transportsector een oplossing voor 
goederenvervoer voor het 3.5 – 5 ton GVW 
segment. Het complete CityCruiser programma 
bestaat uit alle mogelijke soorten opbouwtypen, 
waardoor voor iedere transportbehoefte een 
CityCruiser kan worden ingezet.

De CityCruiser Kardel is de lichtste schuifzeilopbouw in zijn segment. Met de schuifzeilopbouw kan uw bedrijfs-
wagen multifunctioneel worden ingezet omdat aan de zijkant, achterzijde en bovenzijde kan worden geladen en 
gelost. Dit biedt met name voor grote en lange ladingen voordelen. Het laadvermogen is ondanks de superlichte 
aluminium carrosserie zeer groot. De CityCruiser Kardel is leverbaar in 3 types:

 aBarcelona - 2 zijden schuifzeil + schuifdak
 aMadrid - 2 zijden schuifzeil + vast dak      
 aSevilla - 1 zijde schuifzeil, 1 vaste wand + vast dak
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