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ALGEMA Blitzlader 2
Het beste laadvermogen in zijn klasse
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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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Het beste laadvermogen in zijn klasse

De gewichtbesparende lichtgewicht constructie van de ALGE-
MA Blitzlader 2 zorgt voor een optimaal laadvermogen. Dankzij 
de innovatieve opbouw van ALGEMA FIT-ZEL is een laadvermo-
gen tot 3,3 ton mogelijk met een chassis van 6,3 ton. 
Hierdoor wordt een onovertroffen verhouding tussen laadver-
mogen en leeggewicht bereikt, wat resulteert in een zeer laag 
brandstofverbruik en minder slijtage. En de levenscycluskosten 
worden daardoor geminimaliseerd.t. 

Liftas - licht en zuinig op de weg

Het optionele liftassysteem biedt extra rijcomfort voor lege 
ritten. Naast het hoge veercomfort zorgt het gebruik van de lif-
tas, waarbij de achteras omhoog wordt gebracht, voor minder 
slijtage en een lager brandstofverbruik. 

De Blitzlader 2 biedt u een onovertroffen laadvermogen 
tot 3,3 ton. Zelfs de meeste bestelwagens kunnen snel en 
gemakkelijk worden vervoerd met de Blitzlader 2. 
 
Tussen de vele uitrustingsvarianten vindt u zeker de juiste 
Blitzlader 2 voor uw behoeften.  
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TECHNISCHE GEGEVENS
Totaal toelaatbaar gewicht  tot 6,3 t afhankelijk van chassis
Laadvermogen   tot 3,3 t afhankelijk van chassis
Oprijhoek    10°
Lengte laden    5.500 mm
Laadbreedte    2.090 mm
Laadhoogte    ongeveer. 820 mm
Fouten en omissies uitgezonderd. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering.  
Accessoires / speciale uitrusting verhogen het leeggewicht. Illustraties kunnen optionele uitrusting bevatten.

Easy Load - Snel daar en snel weer weg

Met het hydraulisch knikmechanisme en de automatisch uitschuifbare rijplaten kunt 
u uw Blitzlader 2 onvergelijk-baar snel laden en lossen. U kunt gemakkelijk laden 
zonder te bukken en met rijplaten te hoeven slepen. Met minder lichamelijke inspan-
ning en kans op verwondigen. De bediening is kinderlijk eenvoudig en optioneel nog 
comfor-tabeler met de radiografische afstandsbediening.
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Lage hellingshoek

Dankzij het knikmechanisme van de 
Blitzlader 2 is de autotransporter niet 
alleen in een paar seconden klaar voor 
het laden, maar heeft hij ook een hel-
lingshoek van slechts 10°. Met de optio-
nele trapezium rijplaten kunt u dit zelfs 
terugbrengen tot 4,5°. Met de ALGEMA 
Blitzlader 2 kunt u daarmee bijna alle vo-
ertuigen moeiteloos laden. Het spectrum 
varieert van verlaagde sportwagens tot 
bestelwagens.

  

VOLLEDIG HYDRAULISCH KNIKMECHANISME 

TOT 3,3 TON LAADVERMOGEN 10° HELLINGSHOEK
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Een variant van de ALGEMA Blitzlader 2 met dubbele cabine biedt u veel ruimte 
voor het voertuig en voor het vervoer van maximaal 6 passagiers. In deze variant 
kan de autotransporter worden gebruikt als pechhulpvoertuig en als werkplaats-
voertuig. Ook de versie met dubbele cabine beschikt over een laadlengte van 
5.500mm.

DUAL USE - DUBBELE CABINE
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Ongeëvenaard rijcomfort

De luchtvering met automatische drukcontrole zorgt voor rijeigenschappen van per-
sonenauto niveau, verhoogt de rolstabiliteit en voorkomt het ongewenste stoten van 
de vering. In combinatie met het lage zwaartepunt en de lage laadvloerhoogte van 
800 mm wordt de wegligging verbeterd en wordt een optimaal rijgedrag in bochten 
mogelijk gemaakt. Alle modellen van de ALGEMA Blitzlader 2 zijn standaard uitgerust 
met ESP.

U zult het moeilijk hebben om een gebruikte ALGEMA voer-
tuigtransporter te vinden. Om de eenvoudige reden dat zij 
die die het bezit, het niet meer zal weggeven - in het beste 
geval tegen prijzen die dicht bij de aankoopwaarde liggen. 
Wij leveren immers kwaliteit op lange termijn, zodat een 
autotransporter van ALGEMA FIT-ZEL ook na vele jaren 
niet oud is, maar in het beste geval klassiek. 
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Hoge kwaliteit aankoop, lage kosten 
operatie

Kleiner maar fijner. Zo kan de economi-
sche balans van de Blitzlader 2 worden 
omschreven als men hem vergelijkt met 
vrachtwagencarrosserieën met een 
vergelijkbaar laadvermogen. De 
Blitzlader 2 is goedkoper in aanschaf dan 
grotere voertuigen.  Bovendien profiteert 
u van de lagere kosten voor brandstof, 
bandenslijtage, belastingen en verzeke-
ringen in het dagelijks gebruik.

  

LICHTGEWICHT FRAME

LANGE LAADRUIMTE (TOT 5,5 METER) 

LIFTAS
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In combinatie met een overrijdbare trailer, zoals de FIT-ZEL Euro-Trans, ontstaat 
met de Blitzlader 2 in enkele minuten een road train. Zonder de aanhangwagen los 
te koppelen, kunnen twee voertuigen probleemloos geladen en vervoerd worden.
Dankzij het praktische zelfkantelmechanisme van de aanhangwagen en de  
oprijplaten kunnen de voertuigen worden geladen zonder dat de aanhangwagen 
moet worden afgekoppeld. De breedte van de Euro-Trans overrijdbare aanhangwa-
gen is exact afgestemd op de laadruimtebreedte van de Blitzlader 2. Bij lege ritten 
kunt u de aanhangwagen eenvoudig en snel op de Blitzlader 2 laden om brandstof 
verbruik en bandenslijtage te verminderen.

DE OPRIJWAGEN
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ALGEMA BLITZLADER 2 - ACCESSOIRES - KIES UW OPTIONELE ACCESSOIRES

Elektrische lieren

Ze zijn extra sterk, kunnen zijwaarts worden verplaatst en heb-
ben een trekkracht tot 3,5 ton. Voor de aangeboden elektrische 
lieren worden uitsluitend lieren van gerenommeerde fabrikan-
ten met CE-certificatie gebruikt.  
Alle activiteiten in verband met het laden en lossen kunnen 
door één persoon worden gecontroleerd en uitgevoerd. Met 
de afstandsbediening hebt u vanuit elke positie toegang tot de 
bediening van het platform, de laadrails, de lier, de waarschu-
wingsconsole en de werklichten.

Platte, vlakkere, hellende wiggen

Met behulp van de optionele 3-delige oprijwiggen kunt u de 
lage oprijhoek van de Algema Blitzlader reduceren tot 4,5°. 
Dit betekent dat het vervoer van bijvoorbeeld veel verlaagde 
sportwagens geen probleem is.   
De optionele oprijwiggen passen perfect in de gereedschaps-
kist.

Meer ruimte dan in een handtas: De gereedschapskisten

Afsluitbare opbergvakken hebben altijd een doel. Voor de 
Blitzlader 2 kunnen er twee worden geïntegreerd in de zijbe-
kleding, links en rechts voor de assen. De afmetingen van de 
gereedschapskisten zijn 780 x 310 x 345 mm.

Zodat je goed gezien wordt -  
de omgevingsverlichting

Om ervoor te zorgen dat u en het voertuig altijd goed worden 
gezien, kunnen links en rechts achter de assen twee LED-koplam-
pen worden geïntegreerd.  Wanneer de achteruitversnelling is 
ingeschakeld, komen deze van pas als extra achteruitrijlichten.
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ALGEMA BLITZLADER 2 - ACCESSOIRES - KIES UW OPTIONELE ACCESSOIRES

Attentie inzet - De waarschuwingsconsole

Goede verlichting voor de veiligheid. Dit geldt bijvoorbeeld ook 
voor het laden van voertuigen op de weg. Voor deze en andere 
doeleinden kan de Blitzlader 2 worden uitgerust met een 1500 
mm brede waarschuwingsconsole met LED-knippermodules, 
twee krachtige LED-werklichten en een driekamerachterlicht. 
De complete waarschuwingsconsole wordt op de grote flyer of 
lichtdrager gemonteerd. 

Oplossing voor smalspoor - de drie laadrails van de Blitz-
loader

De Algema Blitzlader biedt u ook de juiste oplossing voor 
het laden van voertuigen met een kleine spoorbreedte of 
aanhangwagens. De twee laadrails worden gecompleteerd 
door de optioneel verkrijgbare middenhelling. Hierdoor kan 
het laadproces snel en zonder gevaar worden uitgevoerd. De 
hoogwaardige middenhelling van aluminium kan automatisch 
worden uitgeschoven en kan ook via de afstandsbediening 
worden bediend.  

Alles voor pechhulp en slepen

Sommige accessoires zijn voordelig voor gebruik bij pech. Met 
de pech- en sleepset kunt u nuttige extra‘s toevoegen aan uw 
Algema Blitzlader 2, die in de Flyer geïntegreerd zijn. Daartoe 
behoren een plastic container van 35 liter en een oliebind-
middelreservoir met houder, pylonen, schop en bezem, een 
brandblusser en een kogelkopkoppeling.  

Beschermd tegen wind, weer en nieuwsgierige blikken - 
het dekzeil en de boxen

Met de dekzeilen en kisten beschermt u bijzonder waardevolle 
transportgoederen tegen nieuwsgierige blikken of de gevol-
gen van het weer. Aangezien de verschillende bovenbouwen 
aan de buitenzijde van de laadruimte zijn geplaatst, blijven 
alle comfortfuncties voor het laden en lossen en de laadruimte 
van het voertuig onbelemmerd.
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DE BLITZLADER 2 SERIE IN EEN OOGOPSLAG

Type Totaal 

wt. [kg]

Eig. wt. 

[kg]

Laadvermogen 

ongeveer. [kg]

Laadprofiel  

L x B [m]

Banden Oprijhoek Laden 

hoogte [m]

Tarpaulin 

structuur

EK HA Luft 6.300 3.010 3.290 5,50 x 2,09 235/65 R-16C 10° 0,82 X

DOKA HA Luft 6.300 3.140 3.160 5,50 x 2,09 235/65 R-16C 10° 0,82 X

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.

MERCEDES BENZ SPRINTER

Type Totaal 

wt. [kg]

Eig. wt. 

[kg]

Laadvermogen 

ongeveer. [kg]

Laadprofiel 

L x B [m]

Banden Oprijhoek Laden 

hoogte [m]

Tarpaulin 

structuur

EK FA Luft 5.900 2.790 3.110 5,50 x 2,09 205/75 R-16C 10° 0,82 X

EK HA Luft 5.900 2.930 2.970 5,50 x 2,09 235/65 R-16C 10° 0,82 X

DOKA FA Luft 5.900 2.930 2.970 5,50 x 2,09 235/65 R-16C 10° 0,82 X

DOKA HA Luft 5.900 3.050 2.850 5,50 x 2,09 235/65 R-16C 10° 0,82 X

VOLKSWAGEN CRAFTER / MAN TGE

Type Totaal wt. 

[kg]

Eig. wt. 

[kg]

Laadvermogen 

ongeveer. [kg]

Laadprofiel  

L x B [m]

Banden Oprijho-

ek

Laden 

hoogte [m]

Tarpaulin 

structuur

EK HA Luft 5.900 2.630 3.270 5,50 x 2,09 235/65 R-16C 10° 0,86 X

FORD TRANSIT

Type Totaal wt. 

[kg]

Eig. wt. 

[kg]

Laadvermogen 

ongeveer. [kg]

Laadprofiel   

L x B [m]

Banden Oprijho-

ek

Laden 

hoogte [m]

Tarpaulin 

structuur

EK FA Luft 5.600 2.860 2.740 5,50 x 2,09 225/65 R-16C 10° 0,82 X

DOKA FA Luft 5.600 2.950 2.650 5,50 x 2,09 225/65 R-16C 10° 0,82 X

OPEL MOVANO / RENAULT MASTER
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Normen vaststellen voor efficiënt voertuigvervoer

Kwaliteit door overtuiging - Made in Germany

Praktische en hoogwaardige oplossingen voor voertuigtransport Voertuigtransport - dat is waar de naam ALGEMA FIT-ZEL voor 
staat. Het bedrijf heeft meer dan 35 jaar ervaring van het bedrijf wordt weerspiegeld in de hoge kwaliteit en innovatieve  
voertuigen en aanhangwagens, die voertuigen en aanhangwagens die hun waarde dag in, dag uit bewijzen onder de dag na dag. 
Autodealers, werkplaatsen, spuiterijen, pechdiensten, klassieke auto autoliefhebbers, sleepbedrijven en andere doelgroepen  
vertrouwen in de voertuigen en aanhangwagens die niet alleen Eder assembleert niet alleen, maar bedenkt, ontwerpt en en  
voortdurend ontwikkeld. 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  
aanhangwagens 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  
voertuigproductie. 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  
aanhangwagens 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 bergings- en sleepbedrijven (VBA) en staat met zijn volledige knowhow altijd ter beschikking van de georganiseerde  
sleepbranche. EDER GmbH is gecertificeerd met het officiële ISO-certificaat „Kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001:2008“  
certificeert de hoogste kwaliteit.
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