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TECHNISCHE GEGEVENS

IL Inwendige Laadlengte 7.300 mm
L Totale lengte 7.450 mm
IW Inwendige Laadbreedte 2.472 mm
HF Nekhoogte (inclusief vloer) 165 mm
IH Inwendige Hoogte 2.550 mm
CH Hoekhoogte 2.750 mm
LH Landingshoogte 1.320/970 mm

TECHNISCHE CAPACITEITEN

Totaal Toegestaan Gewicht 16.000 kg

SPECIALE KENMERKEN

• Intermodaal transport

• Aluminiumpaneeltechnologie

• Multifunctionele Talfix®-panelen 

• EN 12642 – Code XL-certificaat EN 12642
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INTERN ONTWERP
Met het multifunctionele, 
gepatenteerde en robuuste aluminium 
Talfix-ladingzekeringsysteem in 
panelen met meerdere gaten kunt 
u meerdere laadmodellen in één 
opbouw combineren. Het systeem 
biedt een dubbel dek, kledinghangers 
en extra ladingzekering. Dit zorgt voor 
een multifunctioneel gebruik van het 
voertuig en verhoogt de operationele 
flexibiliteit en het rendement op de 
investering

KLEDINGSTANGEN
Stangen welke in ons gepatenteerd 
Talfix systeem gebruikt kunnen 
worden voor het gemakkelijk 
vervoeren van kleding.

DUBBELDEKS OPLOSSINGEN
Onderdeel van dit gepatenteerde 
robuuste aluminium Talfix-
ladingzekeringssysteem in 
panelen zijn de dubbeldekbalken 
met elk een capaciteit van 1 daN. 
Hiermee kunt u een tweede 
laag in het voertuig aanbrengen, 
waarmee u het laadvermogen 
maximaliseert. Talfix® is geschikt 
voor dubbeldekstoepassingen met 
een capaciteit van 700 kg per m op 
elk niveau. Bovendien kan de hoogte 
van het dek worden aangepast, wat 
gunstig is in efficiëntie en kosten.

ROLDEUR
De aluminium roldeur onderscheidt 
zich door zijn grote stabiliteit en is 
speciaal ontworpen voor snel en 
eenvoudig laden en lossen.

MODULAIRE ALUMINIUM PANELEN
De elegante lichtgewicht aluminium 
gesloten opbouw van Talson is een 
zelfdragende constructie die wordt 
gefabriceerd met behulp van een 
speciale aluminiumcomposiet. De 
modulaire aluminium zijpanelen zijn 
samengesteld uit 6 afzonderlijke platen, 
die geklonken worden aan aluminium 
omegaprofielen, zodat eventuele 
reparaties goedkoop en snel kunnen 
worden uitgevoerd. In plaats van de 
gehele zijkant van de opbouw hoeven 
nu alleen beschadigde platen te 
worden vervangen.
Hierdoor kunnen reparaties 
goedkoop en snel worden uitgevoerd. 
Hoogwaardig lichtgewicht aluminium 
kent een goede UV-weerstand 
(vergeelt niet) en bestandheid 
tegen veroudering. Het is bovendien 
gemakkelijk te reinigen doordat 
het weinig vuil vasthoudt en kent 
een grote verscheidenheid aan 
coatingkwaliteiten om bij uw eisen aan 
te sluiten.

STAPELBAAR
De wissellaadbakken van Talson 
zijn ontworpen om gestapeld te 
worden. De hoekbeschermingen 
aan de bovenkant, die transport 
per kraan mogelijk maken, bestaan 
uit 4 gietstukken op de hoeken 
en 4 huckepack-klampen voor 
intermodaal transport.

OPLEGGERSTEUNEN
4 opleggersteunen, uitschuifbaar van 
970 mm - 1.320 mm met borgbouten.
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