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3 assen vast, of gestuurd met Tridec TD of TDX gestuurde assen behoren ook tot de mogelijkheden.
9 ton assen met of zonder aslift.

Trailer breedte uitwendig van 2600 mm, zijwanden van 45 mm of 60 mm voor een optimale 
binnenbreedte. Hoogte inwendig; afhankelijk van schotelhoogte en uitvoering van vloer en dak 
diktes en of er een gestuurde as aanwezig is.

Kopschot voorbereid voor diverse merken koelmachines.

Optioneel uitvoerbaar met diverse vastzetmogelijkheden van vloerrail, dakrail en ladingvastzetrail 
op of verzonken in de zijwanden.

Vloer uitgevoerd met een polyester antislip toplaag of een aluminium rijstekorrel vloerplaat 
naar wens.

Voor de distributie van zowel koel- als vriestransport kan de oplegger worden voorzien van 
compartimenten. Hierbij kunnen verschillende temperatuurzones worden gevormd met behulp van 
lengte panelen of opklapbare tussenschotten. 

OPLEGGERS ZIJN OOK LEVERBAAR 
IN DE VOLGENDE UITVOERINGEN:

- Vleeshang constructie tegen het dak.
 - Dubbele laadvloer met aluminium dwarsbalken.
 - Beide zijkanten volledig te openen d.m.v. harmonica deuren.

DE FELD KOEL/VRIESOPLEGGER IS LEVERBAAR IN DIVERSE UITVOERINGEN, 
HIERDOOR KUNNEN WE ALTIJD EEN PASSENDE VERVOERSOPLOSSING AANBIEDEN.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Chassis  Gelast stalen frame, gestraald, geschoopeerd en gespoten
 in RAL 9005 zwart.

Assen SAF/BPW met schijfrem Ø430mm.

Vering SAF/BPW luchtvering, 5 standen hef/daalventiel.

Remsysteem Wabco 2S/2M EBS E met RSS.

Wielen/banden Stalen velgen met A merk banden.

Vloer  105/125mm zelfdragende sandwichpaneel afgewerkt met polyester toplaag.
 Optie: aluminium antislip plaat uit één stuk volledig afgelast aan de stootplinten.

Zijwanden   45/60mm polyester sandwichpaneel, PU schuimkern, inwendige  
 Z-versterkingen, gelcoat kleur RAL 9003 wit, onderzijde met aluminium stootplaat.

Kopschot  45/60mm polyester sandwichpaneel, PU schuimkern, inwendige  koelmotorversterk-
ing, gelcoat kleur  RAL 9003 wit, verticale luchtcirculatie profi elen en 

 beschermplaat voor de verdamper.

Dak 85mm polyester sandwichpaneel, PU schuimkern, gelcoat kleur RAL 9003 wit.

Achterzijde  2 deuren 85mm polyester sandwichpaneel, PU schuimkern, gelcoat kleur RAL 9003 
wit RVS achterkader met RVS hang- en sluitwerk, stalen stootrollen en stootrubbers.

UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

1-ASSIGE CITY TRAILER 
1-assige City Trailer met vaste of Tridec gestuurde as in diverse lengtes tot 13.6 m, 10 ton as.

2-ASSIGE TRAILER 
2 assige trailer met 2e as Tridec TD gestuurde as, assen uitgevoerd in 9 ton of 10 ton 
uitvoering voor een maximaal laadvermogen.

3-ASSIGE TRAILER

OPBOUW

1-ASSIGE CITY TRAILER 

2-ASSIGE TRAILER

3-ASSIGE TRAILER
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