TwinTrailer

TRANSPORTER EN KIPPER IN 1

TwinTrailer
•
•
•

Gepatenteerd Ontwerp
1 Model maar met 2 Functies
Wissel in 1 handomdraai tussen
TRANSPORTER en KIPPER functie

TRANSPORTER

•
•

Achterdeuren klappen open.
Comfortabel, veilig en snel laden en lossen van alle materieel.

•
•

Extreem kleine oprijhoek van 11 graden.
Nooit meer haperen zonder laden en lossen!

GEDAAN MET ONHANDIGE ZWARE, GEVAARLIJKE OPRIJPLATEN EN
TIJDROVENDE STEUNPOTEN

KIPPER

•
•

Zijdelings laden en lossen door afneembare draadnetten en wegscharnierende borden.
Standaard verlaagd chassis, ultra lage laadvoer van 63 cm. Laag zwaartepunt = vaste wegligging.

•
•
•

De achterdeuren van de twintrailer draaien zijdelings open voor een maximale doorgang (190cm).
Door de unieke plaatsing van de hefcilinder ontwikkelt de twintrailer een maximale hefkracht.
De kiphoek bedraagt 50° waardoor de laadbak volledig geledigd wordt.

NOOIT MEER HAPEREN MET LAAGHANGENDE MACHINES ZOALS
ZITMAAIERS OF HOOGTEWERKERS

Type TT 35-35

Uw dealer :

MTM:

3500 kg (reduceerbaar bij inschrijving)

Laadvermogen:

2400 kg

Nuttige afmetingen LxBxH:

350 x 190 x 140 cm

Overmeten maten LxBxH:

508 x 206 x 205 cm

Chassis:

Volledig gelast en warmbad-verzinkt stalen chassis

Assen:

2 geremde en rubbergeveerde assen met 1800 kg draagvermogen per stuk

Wielen:

Type 195/50 R13 radiaal banden

Remmen:

Volautomatische oplooprem van 3500 kg met bolkoppeling en parkeerrem

Homologatie:

Europese COC : e4*2007/46*0553

Standaard uitvoering:

Dubbel opendraaiende achterdeur in 2 delen met anti-slip roosters
Aluminium vloer in 1 stuk 3,5 mm dik + betonplex ondervloer
Aluminium geanodiseerde zijborden van 40 cm hoog, scharnierend en afneembaar
Elektro-hydraulische bediening
Verlaagd chassis, laadvloer hoogte 63 cm
8 bindhaken onderaan chassis
13 Polige stekker en 12V laadcontact
Ladderdrager
Alle wettelijke lichten en reflectoren
Draadnetten vooraan (vast), op zijkanten afneembaar met overlegsloten

Opties:

Alu geanodiseerde opzet zijborden per 50 cm + draadnet vooraan.
Reservewiel
Wegneembaar DIN-oog Ø 40mm ipv kogelkoppeling
Gemonteerde vloerankers 2.5 TON
Versterkt gaasnet
Steun voor laadschop
Detarreren

Steunpoten
Meer info op

Reservewiel

Vloerankers

Alu opzetborden

Gaasnet

(youtube.com/kippertransporter) of op de website www.twintrailer.be / info@twintrailer.be

