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Billenős



M· 35m3/45m3 · Coroa

M · 35m3/45m3 · E-30

A kategóriájában a legkönyebb pótkocsi, legyen az bordázott oldal-
falú, vagy panelekből összeállított felépítmény. A panelekből 
összeállított modell kiválóan alakalmas raklapos árúk szállításához. 

Ez az összeállítás a legkönyebb ebben a méretben. A felépítmény 
kialakítása lehetővé teszi a raklapos árúk szállítását.

BillenősBillenős



M · 35m3/45m3 · CC

M alváz bordás oldalfalú felépítménnyel. Kedvező eszköz 
különböző árúfélék szállításához. A masszív felépítmény kiválóan 
ellenál a rakomány rongálásának, (hulladék szállítás) folyékony 
árúszállítás esetén cseppmentes ajtózáródás.

BillenősBillenős



Coroa
M alváz és Coroa felépítmény. A kategóriájában 
a legkönnyebb, a legbiztonságosabb és a 
leggazdaságosabb billenős pótkocsi.

M· 35m3/45m3 · Coroa

MÉRETEK COROA CC

A-980180-CGV 10900 9770 1800 3300

MODELL

A-1030180-CGV 11400 10270 1800 3300

3270

3270

42,2

44,4

MÉRETEK  COROA E30

A-980180-CGV/E-30 10900 9770 1800 3300

MODELL

A-1030180-CGV/E-30 11400 10270 1800 3300

3270

3270

43,4

45,7
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FELHASZNÁLÁS

Hybrid homlokfal

Három homlokfal típus egyesítése.
Könnyű ürítés a dőlésszög miatt.
A munkahenger a királycsap fölött van 
befogatva, így a billentési erő közvetlen a 
húzó tengelyre hat. Ezért az alváz, 
alacsonyabb szelvényből készül.
Csak COROA modellek

HOMLOKFAL AJTÓ ALVÁZ

Mezőgazdasági 
nehéz termékek

Zsiradékok és 
állati tetemek

Iszap és folyékony 
termékek

Coal Coroa alváz
 
160 mm-rel alacsonyabb alváz magasság, mint 
az egyenes alváz.
Csak a Coroa modellekhez.

M· 35m3/45m3 · Coroa

 
Lehetséges: Sandard, oldalra nyitás, 
és sima felület.
Egyanyagból.
Tömítő szalaggal.
Cseppmentes záródás, liquid 
anyagokhoz is.

Standard univerzál ajtó 
egyanyagból

Oldalra nyitható.
Nincs felső áthidaló.
Erősebb zár.
Billentés esetén, alsó nyitás.

Automata, egyanyagból, 
süllyesztett

Standard univerzál ajtó, kétszárnyas
 
Lehetséges: fölső áthidalóval, vagy anélkül.
Erősebb zár.
Fölső gerenda nyitása, a talajról könnyedén.
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E-30
M alváz síma oldalfalú felépítménnyel, kiválóan
alakamas a legtöbb ömlesztett árúk
szállításához.

M· 35m3/45m3 · E-30

MÉRETEK E-30

10330A-910190-EAL 9100 1900 42,8

MODELL
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FELHASZNÁLÁS

Ferde homlokfal/külső 
munkahenger 

Kedvező kiképzés az ürítéshez.
A rakomány kevésbé tapad.
Kedvező ár.
Összes tipushoz, kivéve a Coroa.

HOMLOKFAL AJTÓ ALVÁZ

Egyenes alváz 1300
 
Két hosszanti szelvényből áll, egy hegesztési varrattal.
Legerősebb aluminium alváz.
1300 mm. széles.

Egyenes alváz 1400
 
Két hosszanti szelvényből áll, egy hegesztési varrattal.
Legerősebb aluminium alváz.
1400 mm. széles (magas stabilitás)

M· 35m3/45m3 · E-30

Mezőgazdasági nehéz 
termékek

Palettás árúk

 
Lehetséges: Sandard, oldalra nyitás, 
és sima felület.
Egyanyagból.
Tömítő szalaggal.
Cseppmentes záródás, liquid 
anyagokhoz is.

Standard univerzál ajtó 
egyanyagból

Oldalra nyitható.
Nincs felső áthidaló.
Erősebb zár.
Billentés esetén, alsó nyitás.

Automata, egyanyagból, 
süllyesztett

Függőleges homlokfal/
rejtett munkahenger 

Több térfogat azonos méretekkel.
Alkalmas palettás árú szállításához.
Összes modelhez, kivéve a VR és Coroa
Nem ajánlott az iszapfélékhez, valamint a 
föld szállításához.
Billentés esetén stabil

Függőleges homlokfal/
külső munkahengerrel

Könnyű homlokfal kiképzés, kedvező önsúly.
Az összes típushoz, kivéve a VR és a Coroa.
Nem ajánlott az iszapfélékhez, valamint a föld szállításhoz.

Standard univerzál ajtó, kétszárnyas
 
Lehetséges: fölső áthidalóval, vagy anélkül.
Erősebb zár.
Fölső gerenda nyitása, a talajról könnyedén.
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MÉRETEK CC

A-910190-EAL 10360 9100 1900 40,8

A-910210-EAL 10440 9140 2100 45,2

M · 35m3/45m3 · CC

CC
M alváz bordás oldalfalú felépítménnyel. Kedvező 
eszköz különböző árúfélék szállításához. A masszív 
felépítmény kiválóan ellenál a rakomány 
rongálásának, (hulladék szállítás) folyékony 
árúszállítás esetén cseppmentes ajtózáródás.

MODELL
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Coroa
Basculante M con carrocería Coroa, es la 
solución más ligera, segura y rentable de su 
categoría. 

M · 35m3/45m3 · CC Billenős

FELHASZNÁLÁS

Mezőgazdasági 
nehéz termékek

Zsiradékok és 
állati tetemek

Iszap és folyékony 
termékek

Coal Ferde homlokfal/külső 
munkahenger 

Kedvező kiképzés az ürítéshez.
A rakomány kevésbé tapad.
Kedvező ár.
Összes tipushoz, kivéve a Coroa.

HOMLOKFAL AJTÓ ALVÁZ

Egyenes alváz 1300
 
Két hosszanti szelvényből áll, egy hegesztési varrattal.
Legerősebb aluminium alváz.
1300 mm. széles.

Egyenes alváz 1400
 
Két hosszanti szelvényből áll, egy hegesztési varrattal.
Legerősebb aluminium alváz.
1400 mm. széles (magas stabilitás)

 
Lehetséges: Sandard, oldalra nyitás, 
és sima felület.
Egyanyagból.
Tömítő szalaggal.
Cseppmentes záródás, liquid 
anyagokhoz is.

Standard univerzál ajtó 
egyanyagból

Oldalra nyitható.
Nincs felső áthidaló.
Erősebb zár.
Billentés esetén, alsó nyitás.

Automata, egyanyagból, 
süllyesztett

Függőleges homlokfal/
rejtett munkahenger 

Több térfogat azonos méretekkel.
Alkalmas palettás árú szállításához.
Összes modelhez, kivéve a VR és Coroa
Nem ajánlott az iszapfélékhez, valamint a 
föld szállításához.
Billentés esetén stabil

Függőleges homlokfal/
külső munkahengerrel

Könnyű homlokfal kiképzés, kedvező önsúly.
Az összes típushoz, kivéve a VR és a Coroa.
Nem ajánlott az iszapfélékhez, valamint a föld szállításhoz.

Standard univerzál ajtó, kétszárnyas
 
Lehetséges: fölső áthidalóval, vagy anélkül.
Erősebb zár.
Fölső gerenda nyitása, a talajról könnyedén.
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