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Maak nu kennis 
met Heiwo’s 

mega-luchtvracht koeltrailer 
met FNA



Meer details

- Hoge Heiwo kwaliteit, duurzaamheid, lange 
 levensduur, low Total Cost of Ownership en 
 8 jaar garantie op de constructie van de opbouw 
- Eigen sandwichpanelen worden geproduceerd bij   
 Heiwo volgens hoge specificatienormen
-  Klantspecifieke wensen zijn eenvoudig te realiseren  
 doordat engineering en productie van de opbouw in  
 eigen huis plaatsvindt
- Hydraroll Pneumatical Rollertrack System MK 24 
- Standaard een RVS stootplaat aan de onderzijde 
 van de zijwanden
- Standaard een RVS 316 robuust achterkader met 
 massieve RVS stootbuffers
- Bumper en lichtbak geschoopeerd
- Achterdeuren voorzien van RVS pushpowers
- Standaard LED binnenverlichting
- Geschikt voor montage van elk type koelmachine
- Montage brandstoftank aan het chassis
- Naar keuze vloer-/dakrails en op- of inbouw 
 load-lok rails op of in de zijwanden

Algemene beschrijving

Heiwo mega-luchtvracht koeltrailer:

- Inwendige afmetingen van: 
 13400 x 2500 x 2980 – 3070 mm
- Geschikt voor 3 x 3000 mm en 1 x 2950 mm
 Maindeck pallets
- Voorzien van ATP koelcertificaat type FNA
- Schotelhoogte 950 mm

Pacton chassis met:

- Versterkte achterzijde met robuuste kokers
- 3 x 9 tons BPW assen met trommelremmen
- Weweler luchtvering met lange slag luchtbalgen
- 1e as uitgevoerd als liftas
- 12 stuks wielen met 235/75 R17.5 banden
- 2 x 4 stuks ferryogen

Volledig in eigen huis geproduceerde Heiwo 
geïsoleerde opbouw:

- Vloerdikte 120 mm met wielbakken
-  Zijwanden 45 mm
- Voorwand 90 mm
- Dak 55 mm
- Achterdeuren 60 mm met robuuste RVS beschermstrip  
 eronder t.b.v. het aandokken

Standaard geleverd met:

• 8 jaar garantie op opbouwconstructie

• Inwendige hoogte: 3 x 3020 mm
1 x 2980 mm

• RVS 316 robuust achterkader

• Bumper en lichtbak geschoopeerd

• LED binnenverlichting


