VEETRAILERS
Gegalvaniseerd Staal

3 x Vouwschermen ventilatie
Zwaar Extra-Versterkt Neuswiel
Duurzame Banden
Reservewiel Met Houder
Bladveer Vering
De veetrailers van Nugent Trailers Ltd onderscheiden zich niet
alleen door hun robuuste uitvoering uitstekende wegligging maar
ook door de vele extras die geleverd worden in de standaard
uitvoering. De serie veetrailers van het type LS zijn leverbaar
in 2 uitvoeringen, t.w. met de wielen aan de buitenzijde van
de trailer, voordeel is een lager liggende laadruimte of met de
wielen aan de onderzijde van de trailerwaardoor men een groter
laadoppervlakte verkrijgt in de aanhangwagen.
Voor een adequate ventilatie in de laadruimte, zijn de
aanhangwagens uit de serie LS standaard leverbaar met een
grote afsluitbare ventilatie opening aan de voorzijde. Aan beide
zijkanten is de veetrailer voorzien van ventilatie openingen. Deze
ventilatie openingen kunnen geleverd worden met afsluitbare
kunststof luikjes (optie), ook aan de voorzijde van de veetrailer
kunnen 2 extra grote afsluitbare ventilatie openingen (optie) naast
de bestaande ventilatie opening geleverd worden. Deze extra
ventilatievoorzieningen geeft de gebruiker een grotere flexibiliteit
gedurende de winter- en zomerperiode.
Naast het vervoer van runderen, kunnen de veetrailers van Nugent
ook ingezet worden voor her vervoer van kleinvee (schapen,
geiten en varkens.) Voor deze toepassing heeft Nugent de Foldup deck ontwikkeld, een tweede laaddek voor het vervoer van
kleinvee. Deze 2 laadekken zijn leverbaar als vaste in de fabriek
gemonteerd (Fold-Up sheep deck) of als uitneembaar 2 laaddek
(Removable sheep deck.) Om aan de steeds strengere eisen
voor milieu/hygiene te voldoen, kunnen alle veetrailers van
Nugent geleverd worden (optie) met een urine-opvangreservoir
met aftapafsluiter.
Alle trailers van Nugent hebben een europese goedkeuring en
zijn uitgerust met bladveer vering. Een veersysteem dat ongeacht
het terrein zijn kwaliteit en betrouwbaarheid bewezen heeft.
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Bladveersysteem (7 bladen)
Duurzame banden
Remmen van het merk Knott
Robuuste koppeling met vergrendeling
Robuust en versterkt neuswiel
Houtenvloer (dikte 3cm) bedekt met antislip aluminium
traanvloer
Separatiestangen in laadruimte
Geleidingshekken (aluminium) bij het laden van vee,
opklapbaar en extra beveiliging bij gesloten laadklep
13 pins stekker
Achterlichten ingebouwd en beveiligd
Reservewiel met houder (niet standaard bij versie wielen		
onder laadruimte)
Inspectiedeur
Op voorzijde een afsluitbaar ventialie opening
Aan zijkanten ventilatie opneningen

Opties
• 2 extra afsluitbare ventilatie openingen aan voorzijde
• Urinereservoir met aftapkraan en afvoergoten in de
laadruimte
• Luikjes voor het sluiten van ventilatie openingen aan
zijkanten
• 2 tweede laaddek (vaste) gemonteerd in fabriek voor extra
laadruimte kleinvee.
• 2 tweede laaddek (uitneembaar) voor vervoer kleinvee.
• Extra geleidingshekken (2 stuks) voor geleiding vee bij het
beladen veetrailer
• Separatie stangen (voor LS85)
• Binnenverlichting
• Ledverlichting
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VEETRAILERS

Bladveer (7 bladen) vering voor een probleemloosvervoer
en een perfecte wegligging.

Fold-Up Sheep Deck, uitneembaar 2 tweede laaddek voor vervoer kleinvee. Het
verwijderen van dit laaddek is eenvoudig en vergt geen speciaal gereedschap.
NUGENT DEALER

Product Code

Product Code
Ventilatieluiken

Assen

Banden

Max
Gewicht

Leeg
Gewicht

Afmetingen binnen
lxbxh (cm)

Totaal Afmetingen
lxbxh (cm)

LS85

10678

N/A

2

165R13

2000kg

740kg

244x153x182

378x207x238

LS1056

10640

10715

2

650R16

2700kg

920kg

305x168x178

425x221x234

LS106

12855

12856

2

650R16

2700kg

940kg

305x180.5x193

425x240x234

LS126

12849

12850

2

650R16

3500kg

1220kg

371x180.5x193

490x240x260

LS126 Tri

12952

12953

3

175/75R16

3500kg

1260kg

371x180.5x193

490x240x273.5

LS146

12954

12955

2

650R16

3500kg

1420kg

432x180.5x193

560.5x240x260

LS146 Tri

12851

12852

3

175/75R16

3500kg

1460kg

432x180.5x193

560.5x240x273.5

Type

De Nugent veetrailers van het type LS kunnen ook geleverd worden met wielen onder de laadbak, tevens is een versie beschikbaar met een binnenhoogte van 210cm

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