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            TIPTRAILER ELHYDRAULISK 3-VEJSTIP    FRA 1,6 TIL 2,6 TON

Tre tip til trailerfolket!
En solid og rummelig allround tiptrailer 
med elhydraulisk 3-vejstip. Med et en-
kelt tryk på en knap aflæsses traileren 
sidevejs eller bagud.  Med et par slisker 
kan man let få større emner som fx 
maskiner om bord.

Tiptraileren er en fantastisk hjælp til 
håndværkere, entreprenører, plantesko-
ler etc. og rummer utroligt meget. 

Den er udstyret 35 cm alusider, som 
let kan øges til 95 cm ved hjælp af 
aftagelige netsider, hvorved trailerens 
volumen tredobles. 

Erhvervstrailerne fra Debon blev lanceret af Cheval Liberté i 2010. Cheval Liberté udvikler og producerer Danmarks suverænt mest solgte
hestetrailer. Produktserien fra Debon indeholder et komplet trailerprogram til den erhvervsmæssige sektor. Debon trailerserien har fokus på
styrke og kvalitet, blandt andet er serien udstyret med helsvejset chassis. Trailerne produceres på højteknologiske fabrikker , og råvarerne

kommer fra anerkendte europæiske leverandører.

STANDARDUDSTYR

El-hydraulisk ü Automatisk næsehjul ü
3-vejstip ü 6 stk. surringsbeslag ü
Aluminiums sider. 35 cm. aftagelige ü Frontgalge ü
Helsvejst, galvaniseret chassis ü 13 pol stik ü
2 aksler ü 4 trins cylinder ü
Beskyttelse til batteri ü Beskyttet for og bag lys ü

EKSTRAUDSTYR MED VARENUMMER

Flad cover D710 2 stk. aluminiums slidsker.
250 x 30 x 8 cm.  - 2.000 kg

D805
Netsider. 60 cm. D740

Forhøjelse af aluminiums sidevæg 
35 cm. 

D770
2x Teleskopisk støtteben - Klar til at 
installere

D800

Manuel håndpumpe KIT D815 2 stk. aluminiums slidsker.
250 x 30 x 10 cm. - 3.000 kg

D810
Reservehjul 165 R13LT + beslag D825

TEKNISK INFO

Varenr: 60.410 Egenvægt: Fra ca. 710 kg
Mål udv. LxBxH:  430x193 cm Total vægt: fra 1.600 kg til 2.600 kg
Mål Lad. LxBxH: 300x180x35 cm  
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