Model iSLIDE jest izolowaną naczepą z 4 suwanymi drzwiami po każdej
stronie. Łączy w sobie wytrzymałość sztywnej konstrukcji z elastycznością
naczepy kurtynowej
• Największa możliwość zabezpieczenia ładunku (EN 12642-XL), przekłada się na zmniejszenie
ilości uszkodzeń i strat ładunku
• System przesuwanych drzwi, otwieranie i zamykanie co najmniej 2 razy szybciej niż w naczepie
kurtynowej
• Optymalne wykorzystanie przestrzeni transportowej
• Żywotność naczepy powyżej 15 lat, dzięki temu sumarycznie niższe koszty utrzymania
• Większa aerodynamika, niż naczepy kurtynowej wpływa na zmniejszenie ilości zużycia paliwa
• Większe bezpieczeństwo przewozu ładunków cennych, delikatnych i kruchych
• Pewność uniknięcia kradzieży, zniszczenia bądź wypadnięcia ładunku
• Zwiększone bezpieczeństwo rozładunku w trudnych okolicznościach
• Mniejsza ilość części podlegająca zużyciu
• Niższe ryzyko wypadków w miejscu pracy
• Łatwa do utrzymania w czystości
INNE POJAZDY:
- Naczepy furgonowe ze sztywną zabudową nadwozia
- Naczepy izotermincze ze sztywną zabudową nadwozia
- Naczepy dla branży medycznej, mediów i inne (mobilne przychodnie, sale szkoleniowe, centra TV)

iSLIDE
engineered by Moeyersons
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Intelligence
Serial Production
Low total cost of ownership
Industrial approach of customization
Durability
Efficiency
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OPCJE DODATKOWE

FNA CERTYFIKAT
WYMIARY
• Długość całkowita: 13.600mm
• Wysokość całkowita: 4.000mm
• Szerokość: 2.550mm
• Wysokość wewnętrzna: 2.640mm
• Szerokość wewnętrzna: 2.470mm
• Wysokość sworznia: +/- 1.150 mm
• Masa od 8.400 kg

BUILDING THE DIFFERENCE ON WHEELS

OPCJE
• Prowadnice dachowe i podłogowe
• Prowadnice wzdłuż obydwu boków pojazdu,
w razie konieczności dodatkowa płyta
• Siatki bezpieczeństwa
• Winda
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