KLEINE VEETRAILERS
Uitstekende ventilatie

Gegalvaniseerd Staal

Zwaar Extra-Versterkt
Neuswiel

Duurzame Banden

Bladveer Vering

De veetrailers van Nugent Trailers Ltd onderscheiden zich
niet alleen door hun robuuste constructie, uitstekende
wegligging maar ook door de vele extras die geleverd
worden in standaard uitvoering. Voor een adequate
ventilatie van de laadruimte, zijn de LLS84 veetrailers
uitgerust met ventilatie openingen aan de zijwanden.
Deze ventilatie openingen kunnen afgesloten worden met
kunststofluikjes (optie) waardoor naar gelang de seizoenen
een adequate ventilatie in de laadruimte gewaarborgd
wordt.Zoals alle aanhangwagens van Nugent Trailers
is ook de LLS84 uitgerust met het beproefde bladveer
veringsysteem.

Standaard uitvoering
• Bladveer vering
• Duurzame banden
• Remmen van het merk Knott
• Thermisch gegalvaniseerd stalen chassis
• Robuust en versterkt neuswiel
• Ventilatie-openingen aan zijwanden
• Houtenvloer (30mm dikte) bedekt met een aluminium
antislip traanplaat 3mm
• Inspectiedeur
• Laadklep bedekt met antislip aluminium traanplaat
• 2 uitklapbare aluminium geleidehekken

Naast het vervoer van runderen (met name kalveren) is de
LLS84 ook inzetbaar voor het vervoer van kleinvee. De
trailers zijn leverbaar in de uitvoering 1 of 2 assen en een
max.gewicht van 1400 of 2000kg. Om aan de laatste
milieu-eisen te voldoen, kunnen deze veetrailers uitgerust
worden met een urine-opvang en afvoer systeem. (optie)

Opties
• Urine-opvang systeem met aftapkraan
• Reservewiel met montagebeugel
• Ledverlichting
• Binnenverlichting
• Kunststofluikjes voor ventilatie openingen
• Separatiestang

De LLS84 veetrailers in beide uitvoeringen hebben de
Europese (COC) goedkeuringen.
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KLEINE VEETRAILERS

Ventilatie openingen aan beide zijkanten trailer

Laadklep uitgerust met robuuste gasveercylinder

NUGENT DEALER

Remorque
Standard
Code Produit

Avec volets
Rabattable
Code Produit

Essieux

Pneus

PTC

Poids à
Vide

Intérieure
LxlxH (cm)

Total
LxlxH (cm)

LLS84 Single

11266

N/A

1

165R13C

1400kg

500kg

246x123x150

378x176x203.5

LLS84

11272

N/A

2

165R13C

2000kg

600kg

246x123x150

378x176x203.5

Modèle

De volgende gegevens zijn gemiddelde omdat onze trailers zijn voortdurend heroverwogen en onder voorbehoud van wijzigingen en aanpassingen.
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