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Mobiele ladders

EAS

EAG

Imperiaal
ladder

Imperiaal ladder
via de zijkant

Uitschuifbare ladder
onder het imperiaal

Transportoplossingen
voor bedrijfsvoertuigen

Telescopische imperiaal ladder - EAS
Het is zéér gemakkelijk - en in alle veiligheid – om uw lading op
het imperiaal te bevestigen met behulp van deze telescopische
ladder.
Past op de binnenzijde van de achterdeur, dankzij de opbergkit,
voor een optimale ruimtebesparing.
Mogelijkheid om de ladder achteraan of aan de zijkant van het
imperiaal te bevestigen.
4 aluminium laddermodellen voor het volledige gamma bedrijfsvoertuigen: 4, 5, 6, of 7 sporten naargelang de hoogte
Maximale belasting: 150 kg

Imperiaal ladder - EAG
Aluminium ladder die – in alle veiligheid - toegang biedt tot
het imperiaal dankzij de gekantelde sporten.
1 enkel model voor alle middelgrote en grote bestelwagens.
Afmetingen : minimum 2,17 m tot maximum 3,29 m
Mogelijkheid om de ladder te plaatsen aan de zijkant of
achterkant van het imperiaal.
Kan in het voertuig opgeborgen worden (het plafond opbergsysteem is verkrijgbaar als optie).
Maximale belasting: 150 kg

Optie : Plafond
opbergsysteem

uitschuifbare ladder onder het imperiaal

Ladder in gegalvaniseerd staal
die mogelijkheid biedt om de last
te laden langs de achterkant.
Steeds bevestigd aan de galerij,
zonder inspanning te bedienen met
de stang die men kan opbergen
in het voertuig (bevestigingen hiervoor
zijn bijgeleverd).
2 halve ladderrollen zijn meegeleverd
ter vervanging van de oorspronkelijke rol.
Ontworpen voor middelgrote
en grote bestelwagens.
Maximale belasting : 150 kg

Optie :
verlenging voor
4x4 voertuigen,
dubbele wielen,
achterwielaandrijving

MTS mobiele ladders
Veiligheid voorop : Een maal de MTS ladder opgeborgen is,
voorkomt men iedere toegang tot het dak, imperiaal of
goederen van het voertuig.

Compatibele voertuigen
hoogte

EAS4

EAS5

EAS6

EAS7

EAG
3000

-

Nemo / Bipper / Fiorino

-

Berlingo / Partner
Jumpy / Expert / Scudo / ProAce

H1

Jumpy (New) / Expert (New) / ProAce (New)

H1

*

Jumper / Boxer / Ducato

H1

**

Jumper / Boxer / Ducato

H2
-

Doblo / Combo
Talento / Trafic / Vivaro / NV300

H1

Talento / Trafic / Vivaro / NV300

H2

Connect

-

Custom

H1

Custom

H2

Transit 2T

H2

Transit 2T

H3

H350

H2

Daily

H1

Daily

H2
-

Citan / Kangoo
Vito

H1

Sprinter / Crafter

H1

Sprinter / Crafter

H2

Crafter (New)

H2

Crafter (New)

H3
-

NV200
NV400 / Master / Movano

H1

NV400 / Master / Movano

H2
-

Caddy

H1

Transporter T6

* sauf modèles courts / L0
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