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• Ruchoma podłoga

• Wyższy stopień bezpieczeństwa dzięki braku ko-

nieczności podnoszenia naczepy podczas rozładunku

• Sciany boczne o profilach różnej grubości dla transpo-

tu całej gamy produktów

• Rama samonośna: 100% aluminium

• Trapezoidalna skrzynia dla zwiększenia pojemności 

ładunkowej

Opcja zaprojektowana dla 

optymalnej utylizacji

• Gładki lub karbowany prolil listwy podłogowej o różnych 

grubościach

• Sysyem plandekowy Butterfly,klasyczny rolowany ręcznie 

lub elektryczny EASYTARP™

• Szeroki wybór kolorów oraz mozliwości personalizacji

• Standardowe lub hydrauliczne drzwi tylne

• Możliwość stosowania różnych grubości ścian bocznych na 

całej długości
Zobacz nasze różne rozwiązania na www.benalu.com

JUMBOLINER
WSZECHSTRONNOŚ POZIOMEGO ROZŁADUNKU 
PRZEWOŻONYCH MATERIAŁÓW
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Typ: Ruchoma podłoga

Rama: aluminium 

Skrzynia: aluminium

Długość użytkowa: 13,45m

Objętość: do 96m3 

Waga: od 6900kg

Materiały: produkty rolnicze, europalety, big bagi, 

nawozy
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Wzmocnione ściany boczne

Plandeka górna

Rama

Rozkadana ręcznie lub elektrycznie 
(EASY TARP) plandeka góna z dostępem 
z przodu Samonośna struktura, całkowicie alu-

miniowa,  zapewniająca bardzo dobre 
warunki nośne
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Układ jezdny

Układ jezdny ze wzmocnionymi osiami 
(OFF ROAD) z błotnikami

Podłoga

Gładka lub żebrowana podłoga. Listwy 
6,8 lub 10mm. 

Plandeka ochronna

Lej wyładowczy

Plandeka ochronna (sterowana ręcznie 
lub pneumatycznie) do transportu deli-
katnych,  abrazywnych lub bardzo drob-
nych materiałów Stały lej wbudowany pod tylnymi 

drzwiami
Zabudowana myjka wysoko lub nisko-
ciśnieniowa

Przegroda wewnętrzna

Wzmocniona ruchoma przegroda 
wewnętrzna  (6 mm) ze wzmocnioną 
plandeką

Tylne drzwi dwuskrzydłowe

Dwa rygle zamykające (po jednym 
na stronę). Spawy ciągłe, wzdłużny 

zderzak

Rama wykonana w 100% z aluminium

Myjka ciśnieniowa

Rue Fresnel - BP 10002 -  62801 LIEVIN Cedex - France
E-MAIL: contact@benalu.com
STRONA INTERNETOWA: www.benalu.com / www.bennesmarrel.com
BIURO: Tel. +33 (0)3 21 79 43 00
SERWIS: Tel. +33 (0)3 21 79 43 70 
CZĘŚCI ZAMIENNE: Tel. +33 (0)3 21 79 43 33 

www.benalu.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur
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Alumionowe ściany podwójne, 
wewnętrznie wzmocnione przez spaw 
ciągły, modułowa grubość wewnętrzny-
ch profili


