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Her er din n
HYDRAULIK

✔ Hurtigt
✔ Nemt
✔ Sikkert

Salg, leje, service og reparation af trailere

Vores trailere er fremstillet af materialer af høj kvalitet med
fokus på de mindste detaljer og med tysk grundighed.
Begyndende med vore ingeniører på tegnestuen hvor din trailer
tager form og afsluttende med vores egen kvalitetskontrol på
fabrikken i Tyskland
Det giver dig et produkt med stor
➔ Ydeevne
➔ Robusthed
➔ Effektivitet

Vores model PT35 sænket til jordniveau

Traileren skal ikke frakobles for sænkning
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PT18 + PT35 i korte træk
Vores sænkbare modeller PT18 og PT35 byder på mange fordele
for vore kunder. På det afbillede foto ses model PT 35 (2-akslet).
For begge modeller gælder de samme fordele. Flere fotos af
model PT18 se på hjemmesiden og på side 6

Manuel pumpe
Den manuelle hydrauliske pumpe
hæver og sænker trailerladet.
Som alternativ kan den også
levers med en elektrisk hydraulisk
pumpe.
Enkelt hjuls affjedring
De hydrauliske støddæmpere
giver traileren en optimal
kørekomfort.
Stålrammen
Rammen er varmgalvaniseret
det giver en perfekt beskyttelse
mod rust.

På- og aflæsning
Med hjælp fra den hydrauliske pumpe kan bunden
sænkes ned til 80 mm over jordniveau.

Træk
Trækket er bevægeligt med
drejbare lejre som muliggør
sænkning uden ekstraordinær
understøttelse og uden at
traileren skal frakobles køretøjet.

Kant fri overgang
Bagklappen har en kantfri
overgang Det betyder at
enheder med en ekstraordinær
lav frigang let kan håndteres
uden at enheden beskadiges
(se billede side 6)
Suringsringe
Suringsringe er monteret i bunden
af traileren og er med til at sikre
en perfekt surring af godset.

Bagklap
standardlængde på
bagklappen er 600
mm. Afhængig af din
valgte opbygning kan
bagklappen belastes
op til 2500 kg.
Trailer bund
Leveres som standart med
multiplex træplade.
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Model PT 35
Vores model PT35 har en max totalvægt på 3.500 kg. Traileren
levers med mange individuelle opbygninger som muliggør en
lastekapacitet på helt op til 2700 kg. På billederne ses nogle af
opbygningerne på PT35 f.eks. med presenning, en fastmonteret
kasse med døre / bagklap eller en ganske almindelig åben
model.

Læsning af rullestativer.

PT35 med lukket kasse og en 45 graders front i kørselsretningen.

Har du specielle ønsker står vi klar til at hjælpe dig i tæt
samarbejde med vores specialister på fabrikken.
PT 35 leveres i forskellige mål
Indvendige dimensioner:
Længde: .................................................... 3,000 til 6.000 mm
Brede: ....................................................... 1,500 til 1,800 mm
Rammehøjde: ............................................................. 520 mm
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Hurtig læsning af lift.

Lukket kasse-trailer med bagklap som åbnes opad.

Godset kan læsses sikkert og forsvarligt ved brug af surringsringene
der er indbygget i bunden.

PT 35 kasse-trailer med bagdøre.

Vore kunder har naturligvis forskellige krav til trailerens kunnen,
derfor er det vigtigt at vi kan levere en løsning hvor der er stor
fokus på effektivitet og sikkerhed. En central betjeningsfunktion
er med til at sikre dette, samtidig er det også med til at gøre
betjeningen brugervenlig.

Rammen med forhøjet sider kan vi levere i mange forskellige farver.

Det er vigtigt for os konstant at være på forkant med
udviklingen. Det er bl.a. med til at sikre at vi hele tiden er i stand
til at imødekommende vores kunders stadig stigende krav til
individuelle løsninger.
Mange års erfaring kombineret med avanceret teknologi og
teknisk opfindsomhed gør at vores trailere er det bedste hvad
markedet tilbyder.
Vi giver dig mulighed for at besigtige og teste traileren enten hos
os eller på din adresse.

3-D konstruktion muliggøre fleksible konfigurationer.

5

Model PT 18
Vores model PT18 har en max totalvægt på 1800 kg. Traileren
levers med mange individuelle opbygninger som muliggør en
lastekapacitet på helt op til 1200 kg.
På billederne ses nogle af opbygningerne på PT18 f.eks. En med
presenning, en fastmonteret kasse med døre / bagklap eller en
ganske almindelig åben model med rumdeler / klemmelås.
PT18 med glasfiber-kasse.

Læsning af vaskemaskine.

Har du specielle ønsker står vi klar til at hjælpe dig i tæt
samarbejde med vores specialister på fabrikken.
PT18 leveres i forskellige mål.
Indvendige dimensioner:
Længde: ................................................. 3,000 til 4,500 mm
Brede: .................................................... 1,500 til 1,800 mm
Rammehøjde: .......................................................... 520 mm
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PT18 kasse-trailer med svingbagdøre

Klemmelåsen kan flyttes variabelt over trailerens længde.

Læsning af rengøringsmaskine, her undgår du skader på børster
og skraber.

Let at læsse traileren med sækkevogn.

Diverse udstyr
Vi tilbyder mange forskellige former for ekstraudstyr. På de
kommende sider vil du kunne se nogle af dine muligheder.

Sikkerhedsanordning for sænkning af trailer.

Håndpumpe (manuel) til låsning af position.

Elektrisk pumpe med betjening. (ekstraudstyr)

Multiplex træplade som bundramme - standard på alle modeller.

Elektrisk pumpe med nød håndpumpe.
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Rumdeler med lås til at klemme på rammen.

Airline-skinne med forbindelsesring monteret på toppen af
sidevæggene.

Cylinder til bagklap.

Mulighed for flere indelinger.

2 airline-skinner på siden med påkørselsbeskyttelse.

Værktøjskasse / opbevarings kasse leveres i aluminium eller plast.

Forhøjet sider med klemmelås.

Tværstang til sikring samt opdeling af gods.

Reservehjul med holder.

Forstærket aluminiumsbund.

Elektrisk spil monteret i ladbunden.

Højde justerbar træk, koblings højde max. 1100 mm.

Trægulv dækket med aluminium.

Elektrisk spil monteret på side panel, kan udstyres med
fjernbetjening.

Højde justerbar træk med trækøje og forstærket støttehjul.

Forstærket aluminiums skærme.

Håndspil.

Klemmelås til transport af specielle produkter – her på billedet en
granit sten.
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Transport af indkøbsvogne.

Trailer med ekstra bredde sider i bag samt forlænget bagklap.
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Presenning med 45 graders vinkel i front.

Presenning som er fastgjort i hjørnerne med strop.

Presenning med automatisk oprulning bagerst på traileren.

Presennings-trailer set indefra med 45 graders front.

Aftagelig presennings ramme af aluminium som monteres i
hjørnerne af trailerne.

Indvendig LED belysning 12 eller 24 volt til opbygninger med
presenningsramme eller kasse.

Vores markedstrailer / salgstrailer
Et af topprodukterne i vores serie er salgstraileren
Vi har her skabt en trailer med et flot udseende, men derudover
er traileren nem at håndtere, du har en lav opsætningstid, hvilket
giver dig en høj fleksibilitet og effektivt f.eks. på markedspladser,
hvor traileren typisk anvendes som et mobilt ”salgslokale”
Trailerens konstruktion gør at du kan sælge dine vare i øjenhøjde
og imødekomme dine kunders behov. Ved at sælge “ i øjenhøjde
” med kunden øges muligheden et mersalg.
På grund af den specielle uafhængige affjedring, giver det dig en
optimal mulighed for at transpotere følsomme vare som f.eks.
grøntsager, frugt, brød, blomster, drikkevare m.v..

Traileren kan sænkes helt ned til jordniveau så kan du sælge fra
flere sider.

Salgs-traileren med individuel afdækning.

En sænket PT salgstrailer med forhøjede sidepaneler.

Salgstrailer med indbygget dør.

Den sænkede salgstrailer med tag og bagvæg.

Her har kunden opsat sin salgsvogn hjemmefra og kan på grund af
affjedringen transportere brødet på hylderne direkte til markedspladsen.

Vi udvikler dit nye salgslokale med en ultimativ fleksibilitet
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Vi tilbyder et bredt sortiment af specialtrailere og opbygninger.
Som agent for det tyske firma Heimann Fahrzeugbau i Nottuln
har vi markedets eneste og bedste produkt inden for speicialtrailere med hæve/sænkefunktion.
Vi har direkte kontakt til producenten i Tyskland. Her sidder
specialister inden for konstruktion, opbygning og teknologi.
Dette giver os optimal mulighed for at indfri dit individuelle
behov.
Fra vores domicil i Rødekro tilbyder vi landsdækkende salg,
leje, service og reparation.
Hos os er kun det bedste godt nok
vi glæder os til at byde dig velkommen til en uforpligtende snak.
Adr: Skånevej 31, 6230 Rødekro
Mail: info@lmspecialtrailer.dk
Web: www.lmspecialtrailer.dk
Tlf: (+45) 23 96 94 64
Indehaver
Lasse Marcussen

Heimann Fahrzeugbau har eksisteret i mere end 100 år og
ledes i dag af 4. generation Hubert Heimann. Virksomheden
har egen produktion på fabrikken i Nottuln hvor der årligt
produceres flere hundrede specialopbyggede enheder.
Heimann`s omfattende QS og erfaring bidrager til produkter
af meget høj kvalitet Ud over egen produktion forhandles også
trailere af mærket Humbaur. Heimann er integreret partner for
Volkswagen VW og VanPartner for Mercedes-Benz.

