
Maak uw vrachtwagen 
helemaal af met 
sideskirts en vlonders
Garagebedrijf Pals is naast kundige vrachtwagengarage eveneens leverancier van extra 
onderdelen op maat. Zo kunnen sideskirts bijvoorbeeld als additioneel product bij een 
vrachtwagen geleverd worden. Dat zorgt er uiteindelijk natuurlijk voor dat u rondrijdt in 
een unieke truck. Dit wil toch iedereen? Pals is weliswaar DAF-dealer, maar dergelijke 
accessoires zijn natuurlijk voor ieder merk op maat te maken. Neem gerust contact met 
ons op voor extra informatie!

Sideskirts

De aluminium sideskirts worden door middel 
van gepoedercoate beugels aan het chassis 
bevestigd. Om de aluminium sideskirts 
optimaal te beschermen worden ze in twee 
lagen gepoedercoat. Als optie kan de lak in 
metallic variant uitgevoerd worden. In deze 
prachtige, unieke zijkant van uw truck kan 
er een opstap gemaakt worden indien er 
voldoende ruimte aan de achterzijde van de 
vrachtwagen is. 

De sideskirts kunnen ook geleverd worden met 
een afsluitbare RVS kist (500x500x600) of/en 
met geïntegreerde zijverlichting.

www.pals.nl

Het bedrijfslogo kan zelfs ook in de sideskirts 
worden gesneden. 

Extra voordeel? De sideskirts zijn aerodynamisch 
en zorgen er dus voor dat uw truck minder 
brandstof verbruikt.

Prijs: vanaf 2500 euro!
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Garagebedrijf Pals
Runnenbergweg 1
8171 MC Vaassen

Tel.: 0578-612182
E-mail: info@pals.nl

Vlonder

Ter bescherming van het chassis monteert 
Garagebedrijf Pals desgewenst ook een vlonder 
van aluminium traanplaat op het deel achter 
de cabine. Heel handig, want op deze manier 
kun je als chauffeur veel gemakkelijker over 
dit gedeelte van je truck lopen. Daarbij is alles 
perfect beschermd én is alles makkelijk schoon 
te houden.

Het is tegen meerprijs zelfs mogelijk om een 
extra deel traanplaat te monteren op het 
segment achter de koppelschotel van de 
truck. Garagebedrijf Pals verzorgt daarbij een 
totaal frame op maat waarop het vlonderdek 
gemonteerd wordt. 

Modulair ontwerpen

Bij garagebedrijf Pals wordt gebruik gemaakt 
van het 3D ontwerp pakket Solidworks. Al in 
een vroeg stadium is gekozen om de ontwerpen 
modulair op te zetten zodat voor trucks waar 
nog geen ontwerp voor gemaakt is met een 
paar klikken te configureren is. 

Dit betekent dat we geen meerkosten rekenen 
voor sideskirts op trekkers die we nog niet 
eerder gemaakt hebben. Voor onze klanten 
betekent dit dat we een beproefd concept 
minimaal aanpassen zodat iedereen zeker is 
van een absoluut Nederlands kwaliteitsproduct. 

Prijs: vanaf 2500 euro!


