FLEXIBEL LICHTGEWICHT-CONTAINERCHASSIS

KÖGEL PORT 45 TRIPLEX

Eenvoudige en comfortabele handling
door een nieuwe, zesvoudig met
kogellagers geleide, eendelige
uitschuifeenheid aan de voorkant
zonder complex en reparatiegevoelig mechanisme

Dit lichtste containerchassis op de markt
biedt een maximale rendabiliteit.
Met een laag eigen gewicht vanaf
4.250 kg (met individueel specificeerbare uitrustingen) is een nuttig laadvermogen van meer dan ca. 36.520 kg
mogelijk

Optimale spanningsverdeling door
de ellipsvormige perforaties van de
lichtgewichtconstructie

De verzonken lucht- en lichtconsole
bevindt zich beschermd in de
uitschuifeenheid aan de voorkant,
waardoor de vrije ruimte voor de
aansluitleidingen naar de trekker
duidelijk groter wordt

Voor een langere levensduur beschikt de
uitschuifeenheid in het midden (in vier
verschillende standen uitschuifbaar) over
een onderhoudsarme geleiding op speciale kunststof glijders en twee uitschuifrollen. De uitschuifeenheid aan de
achterkant is vergelijkbaar geconfigureerd. Deze is via een handslinger snel
instelbaar in zeven mogelijke posities

Permanente bescherming tegen
corrosie door de Nano Ceramictechnologie plus KTL-coating met
aansluitend UV-lakwerk voor het
volledige voertuigchassis

GEWOON LICHT, DRIEVOUDIG UITSCHUIFBAAR

UW VOORDEEL – FLEXIBILITEIT ü

Bij ingeschoven chassis is de Kögel Port 45 Triplex standaard geschikt
voor het transport van een achteraan geplaatste 20-voet ISO-container
	Zijn de uitschuifeenheden aan de achterkant en in het midden uitgeschoven, dan passen twee 20-voet ISO-containers of
een 30-voet ISO-container of een 40-voet highcube-container of een 45-voet highcube-container met short tunnel
erop
	Zijn alle drie de uitschuifeenheden uitgeschoven, dan staat niets het vervoer van een 45-voet highcube-eurocornercontainer meer in de weg
	Gewichtsbesparende individueel specificeerbare uitrustingen zoals velgen en persluchttanks van aluminium kunnen het
eigen gewicht in de basisuitrusting nog verder verlagen en zorgen zo voor nog meer nuttig laadvermogen
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