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Er wordt veelvuldig  gebruik gemaakt van mobiele-containers, we geven hieronder enkele voorbeel-

den. 

Denk bijvoorbeeld aan de met knuffels gevulde 

E-Claw grijpmachine, hier uitgevoerd met een 

geïntegreerde geldwisselautomaat. 

Of deze uitvoering van wel 10 speelautomaten, 

voorzien van zowel een kassa als een geldwis-

selaar. 

Maar ook andere automaten, zoals de hier-

naast afgebeelde Dumpin Wheel, die het moge-

lijk maken hoogwaardige producten ( uit te ge-

ven.  

Een gethematiseerde bestickering en moderne 

led-verlichting ... 

…helpen het publiek naar uw automaten te 

trekken.  Zoals bijvoorbeeld naar de hiernaast 

afgebeelde  Monsterdrop, een boeiend spel 

met aantrekkelijke prijzen, die een goede om-

zet mogelijk maken. 
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Aan de basis staat het stabiel onderstel, met zijn toelaatbare totaalgewicht van 3,49 ton en uitge-

breide uitrusting.   

Het onderstel is volledig gegalvaniseerd, heeft een as met grote draaischijf, opbergboxen, centreer-

systeem, onderrijbeveiliging, 12V verlichtingssysteem, oplooprem, optionele  kogelkop- (voor per-

sonenauto trekhaak) of ringkoppeling (voor vrachtwagen trekhaak).  
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Details van het onderstel: 

Trekstang met veer 

Elektriciteitsaansluiting met op de achtergrond 

het reservewiel 

Onderrijbeveiliging en opbergbox 

Grote draaikrans, galvanisering, centreersys-

teem, reservewiel en de kabel voor de oploop-

rem 
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De opbouwcontainer is 2,50 meter breed en 3,70 meter lang.  

De standaarduitrusting van de opbouw, alle 4 stempels (in elke hoek 1) zijn individueel hydraulisch 

verstelbaar. Alle zijdes zijn voorzien van elektrische rolluiken, naar boven klappende luifels van 80 

cm en een opklapbare voorkant met verlichting aan de buitenkant.  

Details: 

De centrale sleutelschakelaar opent de eerste 

van vier elektrische rolluiken bij de ingang van 

de container. 

Bekabelde afstandsbediening voor de hydrauli-

ca. Met de knoppen op de afstandsbediening 

kan men de stempels individueel in hoogte ver-

stellen. Door het hydraulisch systeem kan de 

container waterpas worden gezet op elk ter-

rein, bijvoorbeeld  in een heuvelachtig land-

schap of op een stoeprand. 
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De stempels zijn aan de onderkant voorzien van 

gelaste plaatjes. Met behulp van het hydrau-

lisch systeem kan met deze platen de container 

aan het onderstel vastgeklemd worden. 

De basis versie is reeds standaard uitgerust met 

een aan vier kanten opklapbare voorkant met 

Led-lampen en themabestickering aan de bui-

tenkant. 

Ook strandaard: 4 naar boven klappende luifels 

die als bescherming tegen zon en regen dienen.   

Links boven in beeld: de schakelaars voor de 

overige drie elektrische rolluiken.   
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On the road: en zo wordt er gereden... 

Als eerste alles weer inklappen, dan met het 

hydraulisch systeem de opbouw omhoog zetten 

en vervolgens het onderstel eronder rijden. 

Nu kan men naar keuze een terreinwagen, SUV 

of bus … 

…of zelfs een vrachtwagen als trekvoertuig ge-

bruiken. Let wel op de  vermelding op de auto-

papieren: toegestane trekkracht 3,5 ton. 
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Nu ook aan hangers 
leverbaar. 


