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TRANSPORTER én KIPPER in

KIPPER
1

TRANSPORTER



De laadvoer laat zich elektro-hydraulisch kantelen terwijl de achterdeuren 
gasveer ondersteund neerklappen als oprijklep. Alle rollend materieel, tot 
2400kg, laten zich comfortabel laden en lossen.

De extreem kleine oprijhoek, tot 10°, en 2m brede oprijklep maken op- en 
afrijden snel en veilig. Roosters zorgen voor grip en een schone vloer. De 
steunpoten raken automatisch de grond.

TRANSPORTER én KIPPER in 1

Geen 
kantelmoment 
met rupsbanden

Probleemloos 
meelopen

Ook voor
3-wielige 
machines

Geen gedoe 
met oprijplaten



Binnen 30 seconden 

Ook voor
3-wielige 
machines

Geen gedoe 
met oprijplaten

is de TwinTrailer klaar
om iedere machine te laden



Door de extreme 
kiphoek van 55 

graden blijft er niks 
achter in de laadbak



Zijdelings openende deuren zorgen voor een doorgang van 192cm, 
zonder uitstekende delen. De lange hydraulische cilinder is voor de assen 
geplaatst. Het resultaat is meer kracht en veel sneller kippen.

Door de extreme 

TRANSPORTER én KIPPER in 1

Het standaard verlaagde chassis met een vloerhoogte van 63cm zorgt 
voor een laag zwaartepunt en een vaste wegligging. Moeiteloos zijdelings 
laden en lossen.

Geen hinderende 
achterpalen

Doorlopende 
dwarsliggers

Neerklapbare 
zijborden 
40 cm hoog

Tot 10,8m³ 
laadvolume



STANDAARD UITRUSTING

Gegalvaniseerd en gepassiveerd 

chassis roestwerend, glanzend en 

waterafstotend 

8 vloerankers van 2,5 ton 

verzonken in V-groef in laadbak

Dubbelbedienbare deuren: 

Opendraaien of gasveer 

ondersteund neerklappen

8 Touwhaken opgenomen in 

chassisrand, binnenin gelast voor 

extra sterkte

De steunpoten raken automatisch 

de grond, dus nooit meer te 

vergeten.

Schakel om in een handomdraai: 
Electro-hydraulische bediening en 
omschakeling en 12V laadcontact



OPTIES

Loofrek op standaard voorrek
(H = 100cm)

MODULA - Basis:
Neerklapbaar voorbord, voorrek met 

verstelbare liggers

MODULA - Enkele rij:
Neerklapbaar voorbord, uitschuifbaar 

opzetbord (H=50cm)

MODULA - Dubbele rij: 
Neerklapbaar voorbord, uitschuifbare 

opzetborden (H=2x50cm)

Voorkant

Manuele lier met steun op 
voorzijde (1)

Versterkt zeil/gaasnet met 
oprolhulp en opbergplaats (2)

Afstandbediening voor kippen en 
kantelen.

Extra

 (1) Enkel leverbaar in combinatie met optie voorkant MODULA

(2) Enkel leverbaar in combinatie met optie zijkanten ‘Loofrekken’ of ‘Dubbele rij opzetborden’

Loofrek
(H = 100cm)

Enkele rij opzetborden
(H = 50cm)

Dubbele rij opzetborden
(H = 2x50cm)

Zijkanten

Laadschopsteun

MODULA - Loofrek: 
Neerklapbaar voorbord, 

demonteerbaar loofrek (H=100cm)



Modellen TT 35-35 TT 35-40

Maximaal Toelaatbare 
Massa

3500 kg 3500 kg

Laadvermogen 2400 kg 2300 kg

Binnenafmetingen ( L x B x H ) 352 x 192 x 140 cm 402 x 192 x 140 cm

Buitenafmetingen ( L x B x H ) 508 x 206 x 205 cm 558 x 206 x 205 cm

Chassis Volledig gelast, warmbad verzinkt en volbad 
gepassiveerd chassis uit hoogsterkte staal

Assen 2 geremde en rubbergeveerde assen met 1800kg 
draagvermogen per stuk

Wielen Type 195/60 R12 radiaal banden

Remmen Volautomatische oplooprem van 3500kg met 
kogelkoppeling en parkeerrem

Homologatie/Typekeuring Europese C O C : e4*2007/46*0553

Standaard uitvoering Dubbel opendraaiende achterdeur in 2 delen met anti-slip 
roosters en tranenplaat

Kiphoek 51º/ Oprijhoek 11º Kiphoek 55º/ Oprijhoek 10º

Aluminium vloer uit 1 stuk 3mm dik + 12mm betonplex 
ondervloer + RVS popnagels

Aluminium geanodiseerde zijborden van 40cm hoog, 
scharnierend en afneembaar

Elektro-hydraulische bediening en omschakeling 
(KIPPER <-> TRANSPORTER) zonder grendels

Verlaagd chassis, laadvloer op 63cm hoogte

Robust automatisch opklappend neuswiel

Vast voorbord met voorrek 140cm hoog

12V laadcontact en 13-polige stekker (Jaeger)

8 bindhaken onderaan chassis (4x links / 4x rechts)

8 vloerankers 2,5 ton in V-groef (4x links / 4x rechts)

Automatische steunpoten

Uw TwinTrailer dealer

TwinTech bvba
www.twintrailer.eu 
info@twintrailer.eu

Made in Belgium


