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ALGEMA AT-SERIE
De rampless voertuigaanhangwagen
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Uitstekend. Hoge kwaliteit. Aantrekkelijk. 
De efficiënte voertuigen en aanhangwagens van ALGEMA FIT-ZEL voor 

alle gevallen het juiste concept bieden.
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De AT-serie is de rampless trailer voor professioneel auto-
transport. professioneel autotransport. ALGEMA lichtgewicht 
aanhangwagens zijn gebaseerd op een solide frame profiel in 
aluminium/staal compound constructie. Dit garandeert een 
hoge torsiestijfheid met gelijktijdig een hoog laadvermogen.

De rampless trailer

Vervaardigd uit een aluminium-staal compound constructie. Robuuste U-profielbuizen van zeer sterk fijnkorrelig staal in combi-
natie met aluminium in het huis combineren extreme materiaaltreksterkte met perfect absorptiegedrag bij schokken. Wanneer 
het platform omlaag wordt gebracht, klappen de achterlichten automatisch uit - tot een hoek voor vrije toegang en nog steeds 
goed zicht op de lichten voor het volgende verkeer.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Totaal toelaatbaar gewicht  tot 3,5 ton, afhankelijk van het chassis
Laadvermogen   tot 3,5 ton, afhankelijk van het chassis
Oprijhoek    ca. 8°
Lengte laden    tot 4.700 mm
Laadbreedte    tot 2.100 mm
Laadhoogte    ca. 540 - 650 mm
Fouten en omissies uitgezonderd. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering.  
Accessoires/extra uitrusting verhogen het ledig gewicht. Illustraties kunnen optionele uitrusting bevatten.

Klaar om te laden met een minimum aan handelingen

Optioneel bieden wij een spindelkiepinrichting, een snelle, manuele hydraulische 
pomp of een uiterst comfortabel elektrohydraulisch systeem. 
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X-Line schommelas - chassis met maxi-
maal rijcomfort

De door EDER zelf ontwikkelde en ge-
patenteerde X-Line schommelas garan-
deert maximaal actief rijcomfort met 100 
% lastcompensatie. Bovendien biedt de 
X-Line schommelas van ALGEMA FIT-ZEL 
hetzelfde remeffect op alle wielen. Dit 
maakt het mogelijk om comfortabel te 
rijden, zelfs op oneffen wegen, en om 
verschillende koppelhoogtes zonder 
problemen te compenseren. 

  

X-LINE SCHOMMELAS

ALUMINIUM/STAAL COMPOUND CONSTRUCTIE

HOOG LAADVERMOGEN
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AT Totaal ge-

wicht. [kg]

Eig. wt. 

[kg]

Laadvermo-

gen ca. [kg]

Laadprofiel  

L x B [m]

Banden Oprijho-

ek

Laden 

hoogte [m]

Tarpaulin 

structuur

3010 MX 3.000 590 2.410 4,70 x 2,10 195/55 R-10C 98P M+S 8° 0,54 -

3513 MX 3.500 665 2.835 4,70 x 2,10 195/55 R-10C 98P M+S 9,5° 0,65 -

ALGEMA AT - ACCESSOIRES - KIES UW OPTIONELE ACCESSOIRES

Altijd een veilige stap - de aluminium centrale vloer

Indien gewenst kan het AT tussen de twee banen worden 
aangevuld met een beloopbare middenvloer. 

De aluminium vloer is ontworpen voor bijzonder grote puntbe-
lastingen, die bijvoorbeeld optreden wanneer aanhangwagens 
met jockeywielen vaak worden beladen.

Veilig slepen - de handbediende kabellier type 901A

Met de handkabellier kan de trekkracht van een voertuig 
nauwkeurig aan de aanhangwagen worden aangepast.

De handbediende kabellier type 901A heeft een trekkracht van 
900 kg, inclusief een ombuigingsschijf voor 1.800 kg trekkracht. 
De lier is uitgerust met een automatische afrolinrichting en een 
automatische lastdrukrem, zodat de afneembare slinger in elke 
positie kan worden gelost.

Netjes opgeborgen

De optioneel verkrijgbare oprijwiggen vinden hun plaats in een 
stevige houder, die onder de laadvloer in het voorste gedeelte 
is gemonteerd en daardoor gemakkelijk toegankelijk is.

Andere modellen en speciale maten zijn op verzoek verkrijgbaar. Fouten en omissies uitgezonderd. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering.  
Accessoires verhogen het leeggewicht. Illustraties kunnen optionele uitrusting bevatten.
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Normen vaststellen voor efficiënt voertuigvervoer

Kwaliteit door overtuiging - Made in Germany

Praktische en hoogwaardige oplossingen voor voertuigtransport 
- dat is waar de naam ALGEMA FIT-ZEL voor staat. De meer dan 35 
jaar ervaring van het bedrijf wordt weerspiegeld in de hoogwaar-
dige en innovatieve voertuigen en aanhangwagens die dag na dag 
onder de merknamen Algema en FIT-ZEL in heel Europa hun nut 
bewijzen. 

Autodealers, werkplaatsen, spuiterijen, pechdiensten, oldtimerlief-
hebbers, sleepbedrijven en andere doelgroepen vertrouwen in de 
voertuigen en aanhangwagens die niet alleen Eder monteert niet 
alleen, maar bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt voortdurend. Dit is 
de basis voor innovatieve oplossingen zoals de liftas op aanhangwagens of het knikmechanisme van de ALGEMA Blitzlader. Al tientallen 
jaren geeft ALGEMA FIT-ZEL zo ook vorm aan de technische ontwikkeling op de Europese markt voor voertuigtransporters. 

Made in Germany en made by Eder staan evenzeer voor de hoge kwaliteitsnormen van de onderneming. De productie van aanhang-
wagens en bestelwagens vindt nog steeds plaats in de Beierse hoofdvestiging van Eder GmbH in Tuntenhausen bij Rosenheim. In drie 
moderne productiehallen zorgt een ervaren team van medewerkers ervoor dat elk jaar enkele honderden voertuigen en aanhangwagens 
van constant hoge kwaliteit de productielijn verlaten. 

Op een oppervlakte van ongeveer 4.000 vierkante meter werden de werkprocessen aangepast aan de eisen van de moderne voertuig-
productie. productie. Een tweede site werd gebouwd in Neuhofen an der Krems, Oostenrijk, speciaal voor de productie van aluminium 
onderdelen. Op het vlak van laadvermogen, gebruiksgemak, hanteerbaarheid, functionaliteit en design zetten de voertuigen en aan-
hangwagens van de merken Algema en Fit-Zel voortdurend maatstaven. Vandaag en ook in de toekomst.

Voertuigtransporteurs en terugwinningsbedrijven hebben een speciale status. EDER GmbH is lid van de branchevereniging van berg-
ings- en sleepbedrijven (VBA) en staat met zijn volledige knowhow altijd ter beschikking van de georganiseerde sleepbranche. EDER 
GmbH is gecertificeerd voor de hoogste kwaliteit door het officiële ISO-certificaat „Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001:2008“.
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