GETO® Versus schuifzeil dak
GETO Versus schuifzeildak overtuigen door een snelle montage
en eenvoudige bediening. Stootabsorberende vouwplaten
zorgen ervoor dat het schuifzeildak eenvoudig geopend en
gesloten kan worden. GETO Sider Alu is standaard met
GETO Versus Kubus light uitgerust.

Gecertificeerd • Kwaliteitsmanagement
Wij zijn gecertificeerd
Regelmatige vrijwillige controle volgens ISO 9001:2008

GETO Sider Frame bodemgroep
GETO Sider Frame is beschikbaar
voor voertuigen met een toegelaten
totaal gewicht van 7,5 tot 26 ton en
een lengte tot 7950 mm. De zeer
bestendige fijnkorrelige staalsoorten
zijn door thermische verzinking tegen
corrosie beschermd.
®
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GETO® Megaport II
Volumeachterdeur
De volumeachterdeur kan met
GETO Sider Curtainsider-bouwsets
en laadbakken met portaal gecombineerd worden. Verkrijgbaar met
twee en vier vleugels, in hoogte
van 2330 mm tot 3390 mm.

De technische gegevens in deze uitgave geven een indicatie, maar bieden geen garantie! Constructiewijzigingen voorbehouden. Onze constructieadviezen zijn niet-bindend!
TIGEMEYER en GETO zijn handelsmerken; geregistreerde handelsmerken of productienamen van de respectievelijke merkhouder.

Het TITGEMEYER-systeemprogramma

■ GETO® Sider Alu
Curtainsider-bouwpakket
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■ GETO® Sider Alu Curtainsider-bouwpakket

Groter laadvermogen mogelijk
Met een afname van het eigengewicht vervult de GETO
Sider Alu de vereisten van de vervoeder, vooral op het gebied
van tolgeld vrijgestelde voertuigen, en maakt zo een duidelijk
groter laadvermogen mogelijk. Men kan volledig gebruik
maken van het laadvolume, aangezien er geen beperking is
van hinderlijke componenten. De GETO Sider Alu kan ook
met aluminium zijdelingse laadkleppen worden uitgerust.

De aluminium-Curtainsider GETO Sider Alu is een uitbreiding
van het Curtainsider-bouwpakketprogramma dat de technische
eisen van voertuigconstructeurs en voertuigeigenaars vervult.
Het programma heeft een maximale flexibiliteit en kan eenvoudig
gemonteerd worden.
Het bouwsetsysteem bestaat uit een aluminium voor- en een
aluminium achterportaal, een GETO Versus-daksysteem, achterportaaldeuren, aluminium schuifrongen en nog andere accessoires uit het GETO Sider-programma voor motorwagens en
aanhangwagens.
Alle componenten zijn zodanig ontworpen dat ze als compleet
bouwpakketsysteem of in aparte delen besteld kunnen worden.
Voor de beveiliging tijdens het laden zijn sjorpunten volgens
DIN EN 12640 aan de voorkant standaard geïntegreerd.

Een overzicht van de prestaties
• Duidelijke gewichtsafname van de componenten
• Groter laadvermogen mogelijk
• Geen in de laadruimte stekende componenten
• Montage ook met zijdelingse laadkleppen mogelijk
• Eenvoudig te monteren
• Goede verhouding prijs-kwaliteit
• Standaard sjorpunten aan de voorkant volgens DIN EN 12640
• Op elkaar afgestemd accessoireprogramma
• Combineerbaar met andere in de handel verkrijgbare
daksystemen
• Corrosiebescherming: alle aluminium delen zijn poedergecoat
• Certificeerbaar volgens DIN EN 12642 Code XL Aanhang A
tot nuttige last 7000 kg met aluminium schuifringen
tot nuttige last 10000 kg met stalen schuifringen

Keuze uit een groot aantal varianten
Naar wens kunnen verschillende uitvoeringen geleverd worden
die geproduceerd worden naargelang de specificaties. De constructie maakt een snelle opbouw bij de voertuigconstructeur
mogelijk.

