
REBOQUE DUPLO 25,25M

- Sistema de rolo patenteado fácil de usar
- Pinturas em epóxi 2 componentes
- Garantia da estrutura de 5 anos sobre o chassis* 
- Igualmente disponível com eixo traseiro como auto direcional

- Travões, eixos, rodas e outras peças dos principais  
  fornecedores de peças originais (OEM)  
- O reboque pode ser fechado para ser utilizado como  
   reboque urbano 
- Fácil de usar com apenas 2 posições

GIGALINER 
MEGALINER 
EURO COMBI 
LHV

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

*À exceção das peças de desgaste

GUIA REBOQUE
DUPLO 25,25M
DESIGN PATENTEADO

TAMBÉM CONHECIDO COM O NOME DE...
ABERTOFECHADO

Com mais de 50 anos de experiência e mais de 50 000 reboques nas estradas, a Dennison Trailers é um dos principais fabricantes de reboques 
para veículos comerciais. Sendo ainda uma empresa familiar em termos de gestão e de administração, o nosso sucesso é fruto de uma 
combinação de inovação, de excelência técnica e de um compromisso total em relação aos nossos clientes. 

A engenharia está no centro da estratégia da Dennison. A nossa equipa de engenheiros bastante qualificados e com muita experiência trabalham 
sem parar na investigação e desenvolvimento dos nossos produtos para tornar os reboques Dennison os melhor concebidos encontrados nas 
estradas.

Orgulhamo-nos da nossa filosofia «fabricado para durar». Todo o nosso trabalho de fabrico é executado por soldadores com formação em 
conformidade com as normas internacionais EN 287 e 288 e cada etapa da produção responde aos nossos sistemas rigorosos de controlo  
da qualidade.

A partir das nossas fábricas localizadas em Lancaster e de Naas, a Dennison constrói os seus reboques a partir 
de uma ampla gama de gravs de aço. A Dennison utiliza apenas material de rolamento de qualidade e um 
processo de fabrico vanguardista, classificando os nossos reboques como uns dos mais duradouros  
do mercado.

A Dennison Trailers é um fabricante de renome de reboque duplos na Escandinávia há mais de 10 anos e já opera 
noutros países da Europa. Os nossos designs estão em conformidade com as regulamentações nacionais e são 
sujeitos a uma homologação para cada modelo em cada país.
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Para mais informações sobre a nossa gama de produtos



OPÇÕES DE CHASSIS DO CONTENTOR:
• Disponível com 4 ou 8 travas
• opção de 2 ou 3 eixos

   dennisontrailers     DennisonTrailer     dennison-trailers-ltd     DennisonTrailers

VANTAGENS DO 25,25M
25 % DE POUPANÇA DE CO²
3 X VEÍCULOS DE 16,5 M = 2 X VEÍCULOS DE 25,25M
DESCONGESTIONAMENTO DAS ESTRADAS
POUPE 1 TRAJETO EM 3

CONFIGURAÇÕES DOS REBOQUES
CONTENTOR LONA/CAMIONETA
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O CHASSIS ESTÁ DISPONÍVEL PARA MONTAGEM/ENCAIXE DO SEGUINTE:
• Camioneta
• Veículo com lona
• Veículo frigorífico
• Ampliroll

1080 mm
5e ROUE

1080 mm
5e ROUE

1080 mm
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COMPRIMENTO TOTAL PONTo DE CARREGAMENTO = 7720 mm + 13 515 mm = 21,2 m 
VOLUME TOTAL = 60 + 102 = 162m³
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