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1 jaar Broshuis SL-Trailer!
Exact één jaar geleden heeft Broshuis de inmiddels zeer succesvolle 12 tons SL-assen geïntroduceerd.
Na de introductie zagen vele transporteurs over de hele wereld de voordelen van deze nieuwe con-
structie. Dit stabiele, gebruiks- en onderhoudsvriendelijke systeem is nu al een vertrouwd gezicht in 
de speciaal transportwereld. De reden van het succes zijn de vele voordelen die dit systeem biedt ten 
opzichte van doorgaande assen, maar vooral ten opzichte van pendelassen.

•	 12 laadvermogen per as lijn
•	 790 mm laadvloerhoogte
•	 57° stuuruitslag
•	 Stabiel chassis
•	 Altijd een vlakke laadvloer
•	 Onderhoudsvriendelijk
•	 Banden wissel zeer eenvoudig (ook binnenste band)
•	 Rembooster op geschikte plaats (rij je er niet zo maar af)
•	 Maximale bodemvrijheid
 
Al deze voordelen zijn nu te zien in het volgende filmpje of bekijk onze website!
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http://www.youtube.com/watch?v=-02PktkEDfs
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HARDENBERG (NL)

  27 - 29 MARCH
AMSTERDAM (NL)

     17 - 21 APRIL

Dankzij de onafhankelijke wielophanging is het nu mogelijk om deze enorme gewichten op 790mm 
laadvloerhoogte te vervoeren (zelfs bij 3x uitschuifbaar).  Zodra de oplegger uitgeschoven moet wor-
den blijven er 2 assen aan de zwanenhals gekoppeld. Deze twee assen  compenseren  met de 30 ton 
beweegbare zwanenhals  zodat er altijd een juiste koppelingsdruk en ideale gewichtsverdeling wordt 
gegenereerd.

•	 2+6        100 ton
•	 3+6        110 ton
•	 3+7        120 ton.
•	 Enkel uitschuifbaar
•	 Dubbel uitschuifbaar
•	 Triple uitschuifbaar
•	 Verschuifbaar voorste asstel
•	 Vast asstel
•	 Koppelbaar

100 TON OP 790 MM LAADVLOERHOOGTE EN 57° STUURUITSLAG!! 
SL-TRAILER “The next generation Trailers”


