De aanhangwagen die opgeborgen minder

Onbegrensde mogelijkheden

Uniek & gepatenteerd

plaats inneemt dan een ﬁets!
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Technische gegevens
1) Gewichten:
Eigen gewicht:
Maximum totaal gewicht:
Nuttig laadvermogen:

180 kg
750 kg
570 kg

2) Opgeplooide afmetingen:
Lengte:
Totale hoogte zonder bordenset op laadvloer:
Totale hoogte met bordenset op laadvloer:
Totale dikte:

141 cm
194 cm
200 cm
38 cm

3) Opgeplooide afmetingen op de sidemover:
Totale hoogte zonder bordenset op laadvloer: 201 cm
Totale hoogte met bordenset op laadvloer: 207 cm

4) Rijklare afmetingen:
Totale lengte:
309 cm
Totale breedte:
159 cm
Laadvloerhoogte:
50 cm
Binnenafmeting laadbak: 184 cm x 118 cm x 28 cm
Afmetingen laadvloer bij gedemonteerde
bordenset:
187 cm x 122 cm

5) Bandenmaat:
4.5 x 10 inch C

Kan zelfs door een deuropening

plooien.

Accessoires


Afdeknet



Antidiefstalslot



Afdekhoes met rits (voor opberging buitenshuis)



Vlakzeil



Huif



Loofrek 50 cm hoog



Opzetbordenset 39 cm hoog



Polyester deksel



Motorrail voor 1 motor



Motorrails voor 2 motors



Fietsenrailset voor 2 ﬁetsen



Fietsenrailset voor 4 ﬁetsen



Reservewiel



Reservewielhouder



Ladderrek



Sidemover (zijdelings verplaatsen door deur of
smalle tuinpoort)

200 cm

WallTrailer.be
Altijd al een eigen aanhangwagen
willen hebben, maar u heeft er de
ruimte niet voor?

14
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Wij bieden u de perfecte oplossing!
Voordelen WallTrailer:


Uniek opbergsysteem, volledig opplooibaar tot 38 cm dikte



Zeer sterk chassis in kokerproﬁel



Gebouwd met alleen kwaliteitsonderdelen zoals een as en een winch van het
merk Knott (Duitse kwaliteit)



Past in elke garage



Zijdelings verplaatsbaar door middel van de sidemover (optie)



Oprijden van lichte tuinmachines zonder het gebruik van oprijplaten in gekipte
stand



Gemakkelijker lading lossen in gekipte stand



Niet diefstalgevoelig dankzij opberging in de garage



Voorzien van zeer sterke bindogen in de laadbak en aan de buitenzijde van de
laadbak (10 stuks)



Alle zijwanden kunnen naar beneden geklapt of verwijderd worden



Voorzien van europese COC- typegoedkeuring en chassisnummer



Laadvolume is gemakkelijk te vergroten door middel van opzetborden of loofrek

Ideaal voor:


Vervoer van zitmaaier, quad



Vervoer van motoren, ﬁetsen d.m.v. bij te bestellen rails



Vervoer van zand, grind, openhaardhout



Gebruik als bagagewagen tijdens vakantie

Gemakkelijk opgeborgen in 2 minuten tijd !!

Wat is de WallTrailer?
De WallTrailer is een aanhangwagen die je
door een simpele draaibeweging aan de winch
die op de dissel gemonteerd is opvouwt tot
verticale stand.
Iedereen kan de trailer bedienen. Het
is niet nodig om zwaar te tillen of hard te
drukken. De aanhangwagen is volledig in
evenwicht en daardoor heel gemakkelijk te
manoeuvreren.
Door middel van de wieltjes die zich achteraan
aan de lichtbalk bevinden kan je de WallTrailer heel gemakkelijk tot juist tegen de muur
verplaatsen.

aanhangwagen. Ook een lekke band kan je
op deze manier super gemakkelijk vervangen
zonder gebruik te maken van een krik.
Indien de WallTrailer aan de auto gekoppeld is
en gekipt wordt tot de achterwieltjes de grond
raken dan kan men de achterklep neerklappen
en gebruiken als mini-oprijplaat. Zo kan men
lichte tuinmachines of kruiwagens oprijden
zonder het gebruik van oprijplaten. (let op:
alleen op vaste ondergronden toe te passen)

In opgeplooide stand is de WallTrailer slechts
38 cm breed, 141 cm lang en 194 cm hoog
zodat deze slechts de ruimte van een ﬁets inneemt in uw garage.

Wanneer je een groter laadvolume nodig hebt
dan is dit ook geen probleem, dan kan je deze
aanhangwagen toch gewoon voorzien van een
set opzetborden van 39 cm of een loofrek van
50 cm. Bovendien biedt de WallTrailer door de
bij te leveren accessoires nog veel meer oplossingen.

Door het gebruik van de sidemover (optie) kan
de WallTrailer zelfs zijdelings verplaatst worden door een smalle tuinpoort of een deuropening.

Wat denkt u bijvoorbeeld van een motorrail,
ﬁetsendragerset, en er is zelfs een Polyester
deksel leverbaar waardoor het een volwaardige bagagewagen wordt.

Omdat je de aanhangwagen binnen kan opbergen is deze ook niet diefstalgevoelig en blijft
hij er ook jaren als nieuw uitzien. Rottende
vloerplaten en geoxydeerde verlichting die niet
meer werkt horen hierbij ook tot het verleden.

Uiteraard kunt u met de aanhangwagen
gewoon uw tuinafval, hout, stenen en vele
andere produkten vervoeren.

Omdat de laadvloer van de aanhangwagen
in gedeeltelijke opgeplooide stand schuin
staat, gaat het lossen van ladingen dan ook
veel vlotter dan bij een gewone niet-plooibare

En nog een voordeel, uw lading vastmaken is
ook geen enkel probleem dankzij de 10 ijzersterke aan de chassis bevestigde bindogen
waarmee deze trailer standaard werd uitgerust. Je ziet het, deze plooibare aanhangwagen is echt multifunctioneel.

Uw dealer

Europees ontwerp uit Noorwegen

