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TITGEMEYER’s systemlösningar
GETO Varioplan skjutvägg
GETO Varioplan vikpresenning ger en snabb och effektiv
tillgång till godset med ett enkelt handgrepp.
GETO Varioplan
vikpresenning ger en
bekväm tillgång till
godset från 3 sidor och
medverkar till en enkel
lastning och lossning
av fordonet.

■ GETO Frame
Bottenramar till lastbilar
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GETO Sider skjutpressenning byggsats
GETO Sider är flexibelt och enkelt att montera. Systemet
omfattar olika utföranden; med eller utan lyfttak, vägg och dörr
i olika utföranden, skjutstolpar och utrustning till lastbilar,
trailers och semitrailers. Alla ingående komponenter är
designade så att de kan beställas som egen byggsats eller
som individuella komponenter.

■ GETO Frame bottenram
GETO Frame är utvecklat till fordon med laster från 7,5 till 26
ton. Ramen finns i två utföranden. Den ”lätta” versionen är
uppbyggd med 110 mm tvärbalkar och 21 mm försänkning av
lastgolvet. Den kraftiga versionen av bottenramen är uppbyggd
med 150 mm tvärbalkar och 27 mm försänkning av lastgolvet.
Bägge ramarna är försedda med hjälpramar så att montering kan
ske snabbt och enkelt.

Flera valmöjligheter och kombinationer
3 olika dragbalkar – 100, 120 eller 140 mm höga och 7800 mm
långa – kan kombineras med vilken bottenram som helst. Allt
efter behov kan avstånden mellan dragbalkarna justeras mellan
700 och 880 mm. Tvärbalkarna kan monteras på de
längsgående huvudbalkarna med 25 mm ”intervaller”.

Snabb montering
Bägge bottenramar bultas samman till en färdig ram.
Medföljande tillbehör säkrar en kort monteringstid. GETO
Frame kan med fördel kombineras med t.ex. GETO Sider
byggsats.

Hög kvalitet ger lång livslängd
I tillverkningen av GETO Frame används endast finkornigt
starkstål. Alla delar är varmförzinkade vilket gör lackering
överflödig.

GETO Frame – ramkonstruktion förberedd med öppning för
bakskärmar i längderna 1000 eller 1250 mm levereras som
tillbehör till GETO Frame enligt önskemål.

Ökad säkerhet genom bättre lastsäkring
Surrningsbeslag är integrerade i den externa ramen så att godset
kan säkras på ett säkert sätt. Surrningsfästen för fastsättning
medföljer i monteringssatsen till ramen. Titgemeyer har ett
omfattande program av tillbehör för lastsäkring.

