Thermisch geïsoleerde Fliptop voor asfalt

Open met één druk op de knop

Systeemlengte: 8,10 m Gewicht: ca. 275 kg incl. Powerpack.

Uw dealer:

Voor meer informatie, documentatie of prijsopgave stuurt
u een bericht naar info@cupengineering.nl

Watermunt 29, 5931 TK Tegelen NL
info@cupengineering.nl www.cupengineering.nl
Tel: +31 (0)6 244 78 130, Fax: +31 (0)84 749 7900

Afdeksystemen voor trailers en containers

Fliptop automatische afdekoplossingen

Fliptop details en techniek

Systeemgegevens
Elk systeem wordt op maat
vervaardigd aan de hand
van de gebruikseisen en
trailerspecificaties.
Daarom verschillen de
exacte gegevens per
systeem.
Fliptop is een beproefd
Zweeds systeem dat
voldoet aan de hoogste
veiligheidseisen en CEnormering.
De fabrikant is ISO
9001 gecertificeerd.

Fliptop Gear: met handbediening, geschikt voor containers tot 6 meter

Toepassingen van het Fliptop systeem
• Alle los gestorte goederen.
• Maïs, bieten, aardappelen en andere agrarische producten.
• Bio- en groenafval.
• Aarde, zand en grind.
• Compost, mest en kunstmest.
• Asfalt (in combinatie met thermische deken).
• Goederen waarbij het belangrijk is dat ze goed droog blijven.

Systeemlengte: 8,60 m Gewicht: ca. 300 kg incl. Powerpack.

Fliptop Multi: opent vanuit het midden naar twee zijden

Voordelen van het Fliptop systeem
• Winst in tijd en gemak door automatische systeem.
• Laag eigen gewicht: circa 250 kg per systeem.
• Grote vrije overspanning voor het makkelijk kunnen beladen
van de kipper: tot 8,50 meter zonder midden support.
• Door de zeilconstructie is het een vrijwel waterdicht systeem.
• Compact voor- en achtermechaniek.
• Eén zijde van het voertuig blijft volledig vrij voor belading.
• Afstandsbediening mogelijk voor een eenvoudige bediening.
• Met Powerpack werkt Fliptop volledig buiten de PTO om.
• Eenvoudige montage, past op vrijwel elk merk en type trailer.
• Ook toepasbaar voor asfalt met een thermisch geïsoleerd zeil
met een laag eigen gewicht, temperatuur tot 200° C.
• Brandstofbesparing van circa 4% bij gesloten rijden.
• Eenvoudige ARBO-vriendelijke bediening.
• Geen gevaarlijke klimpartijen meer van de chauffeur.

