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FIT-ZEL DUO
De lange 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 aanhangwagens van de FIT-ZEL Duo reeks zijn beschikbaar 
Er zijn bijzonder lichte aanhangwagens verkrijgbaar, die niet 
alleen punten scoren met hun volledig aluminium constructie, 
maar ook met hun uitstekende laadvermogen.

Hoog laadvermogen 
 
De FIT-ZEL Duo komt niet alleen door zijn grote laadoppervlakte, maar ook door zijn laadvermogen tot 2,6 ton in aanmerking 
voor verschillende transporttaken. Met zijn lange laadvloer van 8,3 meter en variabele breedtes kan de FIT-ZEL Duo individueel 
worden ontworpen voor verschillende transportvereisten. De laadruimte kan tot 2,3 meter breed zijn. Wat hij gemeen heeft 
met de andere aanhangwagens van FIT-ZEL en ALGEMA is de hoogwaardige afwerking. Wat hem onderscheidt is zijn lengte en 
laadvermogen.  
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TECHNISCHE GEGEVENS
Totaal toelaatbaar gewicht  tot 3,5 t afhankelijk van chassis
Laadvermogen   tot 2,65 t afhankelijk van chassis
Oprijhoek    ca. 9°
Lengte laden    tot 8.300 mm
Laadbreedte    tot 2.300 mm
Laadhoogte    ca. 580 - 660 mm
Fouten en omissies uitgezonderd. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering.  
Accessoires/extra uitrusting verhogen het ledig gewicht. Illustraties kunnen optionele uitrusting bevatten.

Hoge kwaliteit, veilig en duurzaam 
 
De basis voor een veilig en flexibel transport van één extra lange of twee voertuigen 
is de hoogwaardige constructie van de FIT-ZEL Duo, die ontworpen is met het oog op 
veiligheid en duurzaamheid.   
De laadbak en het frame, die beide geheel van aluminium zijn, zijn zeer goed be-
schermd tegen corrosie door een speciale laklaag. Het frame is ook gebouwd in een 
versterkt dubbel profiel ontwerp.
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6 wielen voor veilig transport 
 
Het assenstel is verkrijgbaar in een twee- 
of drieassige uitvoering. 
Het antiblokkeerremsysteem dat stand-
aard is geïntegreerd op de luchtgeremde 
54-22/83 Tridem en 54-24/83 Tridem 
versies zorgt voor extra veiligheid. 

  

VOLLEDIG ALUMINIUM CONSTRUCTIE

VERVOER VAN TWEE VOERTUIGEN
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DUO Totaal wt. 

[kg]

Eig. wt. 

[kg]

Laadvermo-

gen ca. [kg]

Laadprofiel  

L x B [m]

Banden Oprijho-

ek

Laden 

hoogte [m]

Tarpaulin 

structuur

35-21/83  

Tandem
3.500 850 2.650 8,30 x 2,10 225/55 R12C 104N 10° 0,66 -

35-21/83  

Tridem
3.500 890 2.610 8,30 x 2,10 195/55 R-10C 98P M+S 9° 0,58 -

35-23/83  

Tridem
3.500 940 2.560 8,30 x 2,30 195/55 R-10C 98P M+S 9° 0,58 -

FIT-ZEL DUO - ACCESSOIRES - KIES UW OPTIONELE ACCESSOIRES

Altijd een veilige stap - de aluminium middenvloer 
 
Indien gewenst kan het plateau van de Duo tussen de twee 
banen worden aangevuld met een beloopbare middenvloer.  
De aluminium vloer is ontworpen voor bijzonder grote punt-
belastingen, die bijvoorbeeld optreden wanneer aanhang-
wagens met jockeywielen vaak worden beladen.

Gereedschapskist 
 
Afsluitbare opbergvakken hebben altijd een doel. Bij de Duo 
kunnen er twee worden gemonteerd onder de laadvloer links 
en rechts voor de assen. De afmetingen van de gereedschaps-
kisten zijn 645 x 220 x 300 mm.

Krachtig trekken - de elektrische lieren

Ze zijn extra sterk en hebben een trekkracht tot 3,5 ton. Voor 
de aangeboden elektrische lieren worden uitsluitend lieren van 
gerenommeerde fabrikanten met CE-certificatie gebruikt. 
 
Zij zijn uitgerust met planetaire tandwielen, vooruit- en achter-
uitaandrijving, touwvrijloop en een optionele radiografische 
afstandsbediening. Liertouwen zijn naar keuze verkrijgbaar in 
lichte synthetische vezels of staal met veiligheidshaken. De lier 
is door ons optimaal omgebouwd voor autotransport: Daardoor 
loopt de kabel van boven af, zodat de trekhaak van het te sle-
pen voertuig zo weinig mogelijk naar beneden hoeft te worden 
getrokken.
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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 waar-
de 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 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 voertuigpro-
ductie. productie. Een tweede site werd gebouwd in Neuhofen an der Krems, Oostenrijk, speciaal voor de productie van aluminium onder-
delen. 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 berg-
ings- 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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