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NOVUM generatie:
Laag eigengewicht met
ca. 6.100 kg (basisuitrusting)
en daardoor 750 kg meer nuttig
laadvermogen dan een standaard
box voor droge vracht

Langdurige bescherming tegen corrosie
door de Nano-Ceramic-technologie plus
KTL-coating met daaroverheen
UV-lakwerk op het gehele voertuigframe

Extreem stootvaste en eenvoudig
te reinigen, sterke wanden van
20 mm multiplex composietplaten
met GVK-coating en 30 mm dikke
bodem met 5.460 kg asbelasting
van heftruck

Onderhoudsvriendelijke, spoorvaste
en betrouwbare Kögel traileras KTA:
De unieke “dubbele vering” uit een
zacht schokdempend materiaal en
de dissel uit verenstaal verbeteren
niet alleen de rijeigenschappen maar
zorgen ook voor minder slijtage

Perfecte isolatie dankzij het 40 mm
dikke isolerende dak uit eigen
productie met hoogwaardig,
geavanceerd, 100 % CFK-vrij
speciaal schuim

Verhoogde bescherming tegen
botsingen door rubberen buffer
en een over de breedte lopend
rubberen deltaprofiel op de
afdekplaat van het frame
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UW WINST – INDIVIDUALISERING ü

BREED SCALA AAN INDIVIDUELE APPARATUUR VOOR EEN VERSCHEIDENHEID AAN TOEPASSINGEN

	Optimaal beschermd tegen beschadigingen bij dagelijks gebruik door een voorwand die aan de binnenzijde is voorzien
van een 12 mm dikke en 1.250 mm hoge zeefdrukplaat
	Voor optimale ladingzekering bij gedeeltelijke belading zijn op de zijwanden gecombineerde stalen ankerrails op een
hoogte van 800 mm gemonteerd
	Snelle en tijdbesparende overslag dankzij de ruimtebesparende en met douaneverzegeling uit te rusten,
mechanische roldeur
	Nog meer nuttig laadvermogen door optionele lichtgewicht uitrusting zoals aluminium velgen, aluminium drukvaten,
zijbescherming van aluminium en lichtgewicht banden
Verhoogde verkeersveiligheid en vermijding van ongevallen bij het afslaan door knipperende zijmarkeringslichten
Kögel LUXIMA led-achterlichten met meerdere kamers
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worden genomen. Voor vergissingen en drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Technische wijzigingen voorbehouden. Gedrukt in Duitsland. Nadruk verboden 11/ 18. Bestelnr.: 100-1131-NL

