
CHEVAL LIBERTÉ A/S   -   WWW.DEBON.DK   –   INFO@CLIB.DK   –   TLF. +45 70 27 16 16

                      BOXTRAILER  ROADSTER C500   FRA 1.100 TIL 2.000 KG

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

Aluminiumsbund ü Automatisk næsehjul ü
Multirampe m/lås ü 6 stk.  regulerbare surringsbeslag ü
Helsvejst, galvaniseret chassis ü Indvendigt lys ü
Indlejret aluminiums ramme ü 13 pol stik ü
2 aksler ü

EKSTRAUDSTYR MED VARENUMMER

Dør i siden D300 Sandwich sider med luge i siden 365

Komposit sider ”lys grå” D305 Opveje Boxtraileren fra 2000>2600 kg 375

Komposit sider + dør ”lys grå” D310 Reservehjul + beslag 380

Alu sider D315 Reservehjul + beslag (2.600kg)
Alu sider + dør D320 Alu hjul 14 tommer 390
Ekstra dør - venstre side D365

TEKNISK INFO

Varenr:                                70.400 Total vægt:                             Fra 1.100 til 2.000 kg
Mål udv. LxBxH:    439x211x239cm* Materiale Tag/Front:          Glasfiber, se farver
Mål indv. LxBxH:  315x164x200cm* Materiale Sider:                    Plastcoated Plywood,                                     
Egenvægt:                          ca. 625 kg*                                              Farver: Silver eller Hvid

Det nye Pullman 2 Performance system 
er konstrueret på et nyt chassis med 
meget lav læssehøjde - ca. 18 cm. 

Dette giver et meget lavt tyngdepunkt 
og en minimal vindmodstand. 

Føl forskellen når du kører 
- køreoplevelsen er ganske enkel 
uovertruffen.

Eksklusiv og anvendelig transport til 
mange formål.

Lukket boxtrailer med ubegræn-
sede anvendelsesmuligheder. 
Aerodynamisk front som er helstøbt 
med taget i glasfiber.

Glasfiber farver ved Alu eller komposit 
sider:

lllll1 2 3 4 5

Glasfiber farver ved Plywood sider:

lll1 2 3

Der tages forbehold for trykfejl - *alle størrelser og vægte er omtrentlige værdier


