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Sådan,

rundt

om hJørner på mindst

mulig plads. Med tvangsstyret
bagaksel
kan mari komme ned på en Indvendig
vendediameter
på kun fire meter.
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I:J God i snævre gyder:

• Det koster den

Ti europaller, 4000 kg
på ladet, og det hele på
et lille kørekort

med afgift og distributionskasse ~ 4.2
meter med 750 kg lift koster
omkring 325.000 kr.
Nyttelasten for dette køretøj er
tæt ~ 1000 kg.

Jørll Petersen

Nissan Cabstar som
sættevognstrækker er afgiftsfri.
Pris 172.000 kr. Dertilkommer
opbygning ink!.trykluft til
65.000 kr.. et OoggleModulsy-

Ti paller varer leveret lige til
døren midt i de mest utilgængelige
baggårde
i landets ældste bydele er ikke
længere et problem, og så

• En Nlssan (abstar

kan det endda gøres med et
almindeligt
lille kørekort og
helt uden vognmandstilla,
delse.
Med en udvendig vende·
diameter på 12 metet; noget
der ikke ligger meget over
vendediameteren
for en almindelig personbil, kommer
den danske opfindelse Doggie Modul System rundt i de
kroge, hvor alle andre erhvervskoretøjer
må holde
midt ude på vejen, spærre
for al trafik og nytte palle efter palle på dårlig asfalt eller
toppede brosten.

• Samme

Dansk opfindelse
Det er danske Pendelmatic,
der har udviklet
det nye
kompaktkoretøj.
Udgangs·
punktet er en kompakt 3500
kg lastbil. Jo kortere jo bedre, og chassis på den norma·
le vare· eller ladbil forsynes
med en drejeskammel.
Stadig ikke noget usædvanligt, men hvis man kig·
gel' under den traditionelle
drejeskammel.
opdager man
en ekstra tra'kstang placeret
i et helt ahnindc'ligt anhængertræk,
men trækstangen
er forvandlet
til en styrestang, der gor den enlige
bagaksel under traileren til
en drejelig aksel.
Den ekstra styrestang
un·

4000

kan bygges
som hejseeller som reeller
som
distribn·
lift.

kg på ladet

Med en fem meter alukasse
over de medstyrende
bag·
hjul er der plads til ti europallet; og koretnjets samlede

kg.

For en merpris på 170.000 kr.
øges nyttelasten fra 1000 til
4000 kg.

• Det må man

For at gøre køretøjet så kom- pakt som muligt er følgende
biler bedst egnede til opbygning med OoggieModul System:

Med modulsystem OoggJe~
en varebil med 3500 kg totalvægt må man:
med almindeligt, 'lille'kørekort plus
et trailerkort.Det såkaldte

• Kere vogntoget

• Mttsublshl Fuso (anter
• Nlssan Cabstar

BtE.

• Renault Maxlty

• Kere'med

- men modulsystemet kan også bygges ~ biler som lve<:o
Daily,Mercedes Sprinter og andre, hvor motoren ligger foran
førerkabinen.'

efter behov, den
som kolekasse,
lad. som fast larl
novationsvogn
helt
traditionel
tionskasse med

• Samlet pris for Cabstar som
køreklar sættevognstrækker er
ca. 495.000 kr.,men nyttelasten ~ dette køretøj er 4000

• Biler der dur

• Toyota Dyna

der sættevognen
får vogntogets indvendige
vendediameter ned på fire meter, og
det gor denne form for kore·
toj velegnet til kørsel med
varer i bver. hvor der er meget lidt piads, og så er risikoen for hojresvingsulykker
mindre,
mIl' koretojet
har
lettere
ve,) at komme om
hjorner.
Sættevognen
kan bygges

stem til knap 150.000 kr.og en
femmeters distributionskasse
med 750 kg Uft til 110.000 kr.

længde kan holdes på 7.S meter, hvis man vælger
en
trækker med frembygget ti,l'erhus.
Den danske opfindelse er
bygget op omkring et alu·
chassis. Det gor det muligt at
knre med op til·lOOOkg på ladet. hvor en traditionel
a,5
ton bil med traditionel vare·
kasse ma kure med omkring
1000 kg varer.

en samlet total-

vægt ~ 7000 kg.
• Kere dlstrlbutlonsk.rsel

uden vognmandstilladetse.
• Kere I byzoner med restriktioner for kørsel med lastbiler.

Samlet pris for et komplet
koretoj med traditionel varekasse med lift ligger lige under SOO.OOO
kronet: Prisen for
den traditionelle
3,S ton bil
me,l varekasse og lift ligger
omkring 325.000 kr., så for
170.000 kr. oger man nyttelasten med 3000 kg, samtidig
med at man kan komme
rundt om de skarpeste hjurner.
motor@eb.dk

