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TITGEMEYER element systemer

GIGAPORT volume bagdøre
"Volume" bagdøre kan kombineres
med GETO Sider skydepressenning
og ladopbygning med GTO
bagrammer.
Den kan leveres med to eller fire
hængsler,- højder mellem 2330mm
og 3380mm.

■ GETO Sider
Curtainsider kit
g

GETO Versus skydetag
Hurtig montering og let at betjene, - det er nøgleordene
for GETO Versus skydepressenning. Stødabsoberende
foldhængsler sikrer, at skydepressenningen er lett at åbne
og lukke. Der er 4 forskellige varianter af tagblæjker.
.

GETO Frame
GETO Frame findes til køretøjer
med en total last mellem 7,5 og 26
tons, og længder op til 7.800mm.
Fremstillet af varmgalvaniseret,
finkornet høj-styrke stål. GTO Frame
boltes sammen og kræver ingen efterbehandling.
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■ GETO Sider curtainsider kit

Fuld udnyttelse af køretøjet
Takket være den lave egenvægt, giver GETO Sider brugeren
mulighed for at medbringe betydelig mere gods.
Lastkapaciteten kan udnyttes fuldt ud, og det regulære
lastrum er ikke begrænset af fremspringende komponenter.
Liftmaster 770 løftetag kan monteres ved behov.
.

GETO Sider, er et unikt byggesæt, udviklet til at opfylde
ønskerne fra opbyggere og brugere: let og hurtigt
at montere, og fleksibel i brug.
------------------Systemet omfatter et udvalg af forskellige frontvægge,- med eller
uden løftetag, bagdøre, tagprofiler, skydestolper, udstyr til
lastbiltransport, trailere og semitrailere.
Alle komponenter er designet, så de nemt kan kombineres
med andre systemer, som findes på markedet.
•
•
De integrerede surringspunkter overholder DIN 12640
normerne.

Iøjenfaldende fordele
• Betydelig vægtreduktion.
• Større last.
• Ingen fremspringende komponenter i lastområdet.
• Kan også monteres sammen med lift.
• Enkel montering.
• Attraktiv forhold mellem pris og kvalitet.
• Surringspaneler overholder DIN EN 12640
• Bredt udvalg af tilpasset udstyr.
• Kan kombineres med andre tagsystemer,
som er tilgængelige på markedet.
• DIN EN 12642 certificeret.
• Rustbeskyttelse: KTL coating, sort.
----------------------

Stort udvalg - flere varianter
Alt efter behov, kan varianter leveres eller produceres.
Modulsystemet sikrer, at systemet hurtigt og enkelt kan
monteres af karosseriopbyggeren.
•

