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FIT-ZEL UNI-TRANS
De „GANZ“-ALU universele transporter
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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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Soms is een beetje meer allesbehalve een nadeel. Dit wordt 
op indrukwekkende wijze aangetoond door de FIT-ZEL UNI-
TRANS transportoplegger. Dankzij het doordachte ontwerp, 
de afmetingen, de hoogwaardige afwerking en diverse 
technische details, doet hij zijn naam eer aan in termen van 
universaliteit. 

Lichtgewicht en duurzaam dankzij de hoogwaardige constructie 
 
Van het chassis in versterkte dubbele profielconstructie tot de laadrails en het laadplatform, de FIT-ZEL UNI-TRANS steunt ove-
ral op een hoogwaardige aluminiumconstructie. Dit betekent dat de UNI-TRANS niet alleen staat voor duurzaamheid, maar ook 
voor een laag eigen gewicht. 
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TECHNISCHE GEGEVENS
Totaal toelaatbaar gewicht  tot 3,5 t afhankelijk van chassis
Laadvermogen   tot 2,6 t afhankelijk van chassis
Oprijhoek    ca. 6,5°
Lengte laden    tot 6.000 mm
Laadbreedte    tot 2.400 mm
Laadhoogte    ca. 580 mm
Fouten en omissies uitgezonderd. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering.  
Accessoires/extra uitrusting verhogen het ledig gewicht. Illustraties kunnen optionele uitrusting bevatten.

Vlakke oprijhoek en lage laadhoogte

De FIT-ZEL UNI-TRANS wil niet hoog reiken, maar blijft liever op de grond. Dankzij de 
lage laadhoogte van 580 mm en een hellingshoek van slechts 6,5° kunnen voertuigen 
van verschillende afmetingen zonder problemen worden geladen. Ook de twee uit-
schuifbare, zijdelings verschuifbare en vergrendelbare ALU-laadrails dragen hiertoe 
bij.
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1.5 + 1.5 + 1.5 = hoog laadvermogen

De drie assen kenmerken niet alleen het 
zijaanzicht van de FIT-ZEL UNI-TRANS, 
maar ook het laadvermogen van de 
aanhangwagen. De UNI-TRANS heeft 
dus een technisch goedgekeurd totaal-
gewicht van 4,5 ton.

  

VOLLEDIG ALUMINIUM CONSTRUCTIE

ZELFKANTELENDE EXTRA LANG
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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. 
De meer dan 35 jaar ervaring van het bedrijf wordt weerspiegeld in 
de hoogwaardige 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 aanhangwagens 
en bestelwagens vindt nog steeds plaats in de Beierse hoofdvestiging van Eder GmbH in Tuntenhausen bij Rosenheim. In drie moderne pro-
ductiehallen 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 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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