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TITGEMEYER´s system løsninger
GETO Varioplan skydevæg
Med GETO Varioplan skydevæg,
sikres adgangen til godset
hurtigt og effektivet med et
enkelt håndtag.
------------------GETO Varioplan skydevæg
sikrer let adgang til godset fra
3 sider, og
til lastning
og losning.
-------------------------------------

■ GETO Frame
Bundramme til lastbiler
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GETO Sider skydepressenning byggesæt
GETO Sider er fleksible og enkle at montere.
Systemet omfatter forskellige udførelser, - med eller uden
løftetag, vægge og døre i forskellige udførelser, tagprofiler
og tagkomponenter, skydestolper og udstyr til lastbiler,
trailere og semitrailere. Alle indgående komponenter er designet
så de kan bestilles som selvstændige byggesæt eller som.
individuelle komponenter.

■ GETO Frame bundramme
GETO Frame er udviklet til køretøjer med lasteevne mellem
7.5 og 26 tons. Rammen findes i 2 udgaver.
Del "lette" version er opbygget med 110 mm hovedbjælker og
21 mm forsænkning til ladgulvet. Den kraftige version af rammen
er opbygget af 150 mm tværdbjælker og 27 mm forsænkning til
ladgulvet. Begge rammer er forsynet med hjælperamme så
monteringen kan ske hurtigt og enkelt.

Flere valgmuligheder og kombinationer
3 forskellige langdragere – 100 mm, 120 mm eller 140 mm høj
og 7800 mm lang – kan kombineres med hvilken som helst
bundramme. Alt efter behov kan afstanden mellem langdragerne
justeres til afstande mellem 700 og 880 mm.
Tværbjælkerne kan monteres på de langsgående hovedbjælker med 25 mm "intervaller".

Hurtig montering
Begge bundrammer boltes sammen til en færdig ramme.
Det medfølgende tilbehør sikrer kort montagetid.
GETO Frame kan nemt kombineres med f.eks "GETO Sider"
byggesæt.

Høj kvalitet giver lang levetid
Til fremstillingen af GETO Frame anvendes kun finkornet
finkornet højstyrkestål. Alle dele er varmforzinkede, hvilket
overflødiggør lakering.

GETO Frame – rammekonstruktion forberedt for åbning til
bagskærme i længderne 1000 mm eller 1250 mm
leveres som tilbehør til GETO Frame efter ønske.

Øget sikkerhed gennem bedre lastsikring
Surringsbeslag er integreret i den eksterne ramme så godset
kan sikres forsvarligt. Surringsbøjler til fastgørelse medfølger i
monteringssættet til rammen. Titgemeyer har et omfattende
program af tilbehør til lastsikring.

