Railtrailer
Rail transport

Railtrailer
De railtrailer zorgt voor het kost-efficiënt vervoeren van materialen en producten op het spoor
en is hierdoor de ideale aanvulling voor de uitvoering van uw spoorwegwerkzaamheden.
De lorrie kan worden ingezet om pallets, big bags en andere werkmaterialen te transporteren.
De optionele bakcontainer maakt het mogelijk ballast, zand of andere bulkproducten te vervoeren. De railtrailers zijn voorzien van verschillende extra’s zoals hijs- en trekogen en een
koppel/ sleep-stang.
De railtrailers zijn uitgerust met een degelijk beproefd remsysteem. Dit kan zowel met lucht als
hydraulisch worden aangestuurd.

Pioniersweg 80-82, NL-8251 KR Dronten
T +31 321 - 820 000

info@nijhuisengineering.nl
www.nijhuisengineering.nl

Railtrailer
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Specificaties - Railtrailer
Afmetingen: Lengte 5m x Breedte 2,5m

Optioneel - Railtrailer
Oprithouders aan één zijde voor het plaatsen
van oprijrampen

20 Ton railtrailer met tarra: 3.040kg en

Twee versterkte opritten

maximum last: 16.960 kg
Twee lucht of hydraulisch negatief geremde 12,5-tons

Acht paalinzetten en acht palen, lengte: 1m (4 per zijkant)

assen, blad geveerd met overlastbegrenzing
Extra verzwaarde railtrailer: 25 ton

Noodbediening van het remsysteem

Afneembare bakcontainer 10 m3

Massief gegoten wielen van 520mm diameter

Speciaal bouw: andere afmetingen en specificaties
op aanvraag

Afneembare koppelstang + houder
Vangmuilkoppeling Rockinger voor en 1 mechanische
koppeling achter
Vier hijsogen voor het optillen van de trailer
Uitsparingen voor vorkenbord
Garantie van 12 maanden op de onderdelen
Typekeuring
CE-certificaat

Bij Nijhuis Engineering Dronten BV bent u aan het goede adres voor:
Beveiligingssystemen

Geïntegreerde
weeginstallaties

Constructie

Diversen

EN 13000
Lastvlucht begrenzer (LMB)
(voor alle hijsende machines)

Weegsysteem op wielladers

Complete ombouw graafmachine tot
spoorkraan (KROL)

NEN 280 hoogwerker aanpassingen

EN 15746
Last vlucht begrenzer (LMB)
voor spoorkranen (KROL)

Weegsysteem op graafmachines

Hijsmasten
(Telescoperend en/of met lier)

Afstandbesturing

Hoogte- en zwenkbegrenzing

Weegsysteem op transportbanden

Hoogwerkerbakken
(staal en aluminium)

Graafindicatie systemen

Slangbreukbewaking
(elektronisch en druk gestuurd)

Weegsysteem op
agrarische aanhangers

Speciaalbouw / 3D engineering

Kantelplatform testen
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