JUMBOTRACK
WZMOCNIONA RUCHOMA PODŁOGA
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Typ: Ruchoma podłoga
Rama: Hybryda aluminium/stal
Skrzynia: aluminium
Długość użytkowa: 13,42m
Objętość: do 96m3
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Materiały: odpady przemysłowe oraz komunalne, europalety, małe i średnie skrawki złomu

• Sciany boczne o profilach różnej grubości dla
transpotu całej gamy produktów
• Zintegrowane wzmocnienia hybrydowe ramy
• Trapezoidalna skrzynia dla zwiększenia pojemności

Opcja zaprojektowana dla
optymalnej utylizacji
• Gładki lub karbowany prolil listwy podłogowej o różnych
grubościach
• Sysyem plandekowy Butterfly,klasyczny rolowany ręcznie

ładunkowej
• Wzmocniona podłoga przystosowana do transportu

lub elektryczny EASYTARP™
• Zderzak stalowy

odpadów

• Standardowe lub hydrauliczne drzwi tylne

• Wyższy stopień bezpieczeństwa dzięki braku

• Możliwość stosowania różnych grubości ścian bocznych na

konieczności podnoszenia naczepy podczas rozładunku

całej długości
Zobacz nasze różne rozwiązania na www.benalu.com
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Podłoga
Układ jezdny
Tylne osłoy przeciwnajazdowe
Przegroda wewnętrzna
Wzmocnione ściany boczne

Smooth or ribbed floor in thickness 6
or 10mm. With guidance on tubular
framework and teflon shoes

Układ jezdny ze wzmocnionymi osiami
(OFF ROAD) z błotnikami
Stal
galwanizowana
(optymalny
prześwit), tylne lampy zabezpieczone,
zintegorwana drabinka

Podłoga Heavy Duty

Wzmocniona
ruchoma
przegroda
wewnętrzna (6 mm) ze wzmocnioną
plandeką

Drzwiczki inspekcyjne
System motylkowy
Wzmocnienie prowadnicy przegrody wewnętrznej

Wzmocniona podłoga (płaska lub
żebrowana) grubości 10mm lub
8/18mm bardzo odporna na uderzenia,
(możliwe profile zachodzące)

Wodoszczelne dzwiczki inspekcyjne na
przedniej ścianie z roboczą lampą LED

System motylkowy ze sterowaniem
ręcznym lub hydraulicznym pokryty
siatką (4x4mm)

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

Wzmocnienie profilu prowanicy, stal
galwanizwana. Wzmocniona szyna,
osłona prowadnicy.

Tylko w
Benalu
Alumionowe
ściany
podwójne,
wewnętrznie wzmocnione przez spaw
ciągły, modułowa grubość wewnętrznych profili

Hydrauliczne drzwi

Podwójny profil aluminiowy,
wewnętrzne wzmocnienia, spaw ciągły.

Zintegrowane podwozie hybrydowe (stal galwanizowana/
aluminium). Wyjątkowa sztywność przy
zachowaniu niskiej wagi.
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