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De MTS zijdelingse lastdrager is vervaardigd
uit aluminium en maakt het u gemakkelijk
om veilig, zware, breekbare en omvangrijke
ladingen te transporteren.

2 MTS klembalken met
opbergsysteem zijn
inbegrepen op de

Lastdrager+

Het is mogelijk om uw voertuig hiermee uit te rusten
aan de linkerzijde of aan beide zijden van het voertuig.
Hierbij de verschillen tussen een standaard Lastdrager
en de Lastdrager+:
1 - Elke verticale balk van de lastdrager is bovenaan
uitgerust met vaste bevestigingspunten. (in vergelijking met de
standaard Lastdrager die slechts 2 vouwsystemen heeft)

2 - De nieuwe klemstokken hebben bovenaan een 12 cm
veerbelaste pin voor eenvoudige plaatsing en
onderhoud. Het nieuwe handvat maakt de
bediening gemakkelijk.
3 - Een standaard gele reflecterende strip
is geïntegreerd in het draagvlak en voldoet
aan de zichtbaarheidswetten van alle
Europese landen.
4 – Enkel op de Lastdrager+ is een vierde
horizontale balk toegevoegd.
Dit versterkt de structuur en
geeft meer bevestigings
mogelijkheden om de last
vast te maken.

Specifiek
handvat voor de

Lastdrager+
In opgeborgen stand is de
Lastdrager ook
voorzien van reflecterende
strip en reflectoren.

+

Vergrendeling
in opgeborgen
stand

Een specifiek opbergsysteem

Lastdrager+

voor de klembalken

Enkel op de

Lastdrager+

een extra horizontale
versterking

+

De Lastdrager is standaard
uitgerust met een led-verlichting die voldoet aan alle Europese normen en wetten,
naar gelang het land is een
extra zichtbaarheidskit
beschikbaar als optie.
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Ex : Kangoo L1

Ex : Trafic L1

150 kg 2 h 00
Zonder aansluiting
bekabeling

260 kg

2 h 20
Zonder aansluiting
bekabeling

Ex : Boxer L2

350 kg 2 h 40

6
Ex : Sprinter L3

350kg 3 h 00

Zonder aansluiting
bekabeling

Zonder aansluiting
bekabeling

Waarom kiezen voor een Lastdrager+ MTS?
• De Lastdrager+ MTS heeft de crashtest met succes doorstaan en bewijst zo zijn
robuustheid en geldende normen.
• Men kiest het type imperiaal men wenst (dit dient men apart te bestellen) :
aluminium of gegalvaniseerd stalen imperiaal of een stel MTS dakdragers met
een halve aluminium imperiaal.
• Het moderne ontwerp is in perfecte harmonie met de toekomstige
commerciële voertuigen.
• Het laadvlak kan men opbergen of opplooien en laat transporten toe
tot 25 cm breedte.

• De Lastdrager+ kan worden bevestigd zonder de carrosserie of het chassis te
doorboren, dit voor behoudt van de anti-corrosiegarantie. Dit bespaart u
kosten van herstellingen wanneer u de wagen verkoopt of terug geeft
na een leasing of renting.
• De voeding voor de Lastdrager+ LED-lampen worden rechtstreeks
aangesloten op het achterlicht. Dit zonder de kabelboom te onderbreken of
aan de accu tekoppelen.
• Verwijdering en herinstallatie van de Lastdrager+ gebeurt in 20 minuten.
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• Bij het gebruik van klemstokken is een omsnoering of vastriemen verplicht
voor veilig transport.

