
ESPECIALISTA 
EM CHASSIS 

A Dennison Trailers é um dos líderes europeus do fabrico de 
reboques comerciais que oferece aos seus clientes produtos 
inovadores, únicos e na vanguarda da tecnologia. 



SÍNTESE DOS PRODUTOS ESPECÍFICOS 

SISTEMA PATENTEADO DE ERGUER E DESLIZAR - O CORREDIÇO DA DENNISON

- Construído para transportar todos os tamanhos de  
 contentores, entre os quais (1x 40’, 2x 20’, 1x 20’)   
 (posição média pesada)

-  Construção sólida - manuseamento simples

-  Design de distribuição do peso de 44 t sobre eixos

-  Os contentores pesados podem ser facilmente   
 carregados/descarregados pela parte traseira

-  Peso sem carga entre 5,2 e 5,6 t

-  Altura do chassis de 1100 mm que pode receber um  
 contentor pesado de 20’

- Eixos SAF Holland com travões de discos 19.5’’
- Pés de apoio SAF Holland
- Travões EBS Knorr
- Faróis ASPÖCK
- Altura da quinta roda 1150 - 1000 mm
- Pintura de camada dupla cor RAL
- Recipiente recetor destinado a coletar respingos durante o 

engate da cisterna
- Disponível com 4 X 8 travas

- Plataforma/grelha (alumínio) com conduta de evacuação - 
superfície antiderrapante que permite um acesso à traseira da 
cisterna

- 2 x porta-tubos em plástico - leves e fáceis de aceder a partir da 
traseira para receber 2 x tubos de plástico de 5,35 m

- Reg ADR - para o transporte de líquidos perigosos
- Conceção com quadro inclinado - manutenção do centro de 

gravidade da cisterna baixo para o transporte de líquidos
- Garantia de 5 anos relativamente a fabrico e pintura

CONTENTOR-CISTERNA 20’ - IDEAL PARA O TRANSPORTE DE LÍQUIDOS PERIGOSOS



CHASSIS DO CONTENTOR FIXO 
- 4, 8 OU 12 TRAVAS ROTATIVAS

GOOSENECK TWIN TEU

CHASSIS DE OSCILAÇÃO 20’ 

DENNISON TRAILERS
Maudlins Cross, Naas, Co. Kildare, IRELAND

-  Eixos SAF com travões de 
discos ou de tambor

- Pés de apoio JOST
- Faróis ASPÖCK
- Travões EBS Knorr
- Válvula de subida/descida
- Cilindro de oscilação Edbro/

Hyva integrado
- Peso sem carga de 4470 kg 

(sem bateria)
- Sistema de pintura de 2 

componentes
- Garantia de 5 anos 

relativamente a fabrico e 
pintura

- Concebido para o máximo de flexibilidade
- Destina-se a transportar dois contentores de 20’ e pode ser 

separado em dois reboques independentes
- Cavilhas de bloqueio de funcionamento pneumático - é fácil 

separar a secção dianteira da traseira
- O motorista pode separar a secção traseira com um gesto e 

passar à seguinte - poupando tempo e dinheiro
- Concebido para transportar contentores simples pesados de 

20’, 30’, 40’ ,40’ e 45’
- Altura da quinta roda 1100 mm
- Contentor HC 40’, conservando a altura de 4 m

- 4 x eixos SAF com travões de discos ou de tambor. 2 eixos de 
reboque (1 e 4). O eixo dianteiro na unidade de reboque é o eixo 
retrátil que se ergue automaticamente quando a unidade está 
presa ao camião

- Pés de apoio JOST
- Faróis ASPÖCK
- Pés de apoio móveis na dianteira - estabiliza a secção dianteira 

durante a separação quando carregado
- Pés de apoio de estabilização traseiros - para a operação da 

empilhadora
- Cabeamento ADR
- Pintura de 2 componentes com garantia 5 anos para  

pintura e fabrico

- Eixos SAF com travões de 
discos ou de tambor.

- Pés de apoio JOST
- Faróis ASPÖCK
- Travões EBS Knorr
- Válvula de subida/descida

- travas rotativas JOST 
Schender - escolha entre 4, 8 
ou 12 pinos rotativos

- Peso sem carga de 3700 kg

CONTENTOR-CISTERNA 20’ - IDEAL PARA O TRANSPORTE DE LÍQUIDOS PERIGOSOS



Desde 1964 que a Dennison fabrica reboques de grande qualidade concebidos para satisfazer e até ultrapassar as 
expetativas dos operadores mais exigentes. A engenharia está no centro da estratégia da Dennison. A nossa equipa de 
I&D é composta por engenheiros bastante qualificados e com muita experiência que trabalham sem parar para tornar 
os reboques Dennison os melhor concebidos e os mais fiáveis encontrados nas estradas.

Atualmente, a Dennison Trailers é reconhecida como um dos principais intervenientes do mercado. Oferecemos uma 
vasta gama de produtos únicos, inovadores e na vanguarda da tecnologia. 

A partir das nossas fábricas modernas de Lancaster e de Naas, a Dennison fabrica os seus reboques a partir de uma 
ampla gama de grans de aço e utiliza apenas material de rolamento de qualidade e que respeita um processo de fabrico 
rigoroso e vanguardista, classificando os nossos reboques como uns dos mais duradouros do mercado.

Todos os nossos reboques são fornecidos com a melhor qualidade de serviço possível. Cada um dos nossos clientes, 
seja motorista independente ou operador de uma empresa de transporte conhecida, recebe uma assistência premium, 
através da qual a Dennison conquistou o seu sucesso.

Com mais de 50 anos de experiência e mais de 50 000 reboques vendidos, a Dennison Trailers 
é um dos principais fabricantes de reboques de 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.

SOBRE A  
DENNISON TRAILERS

dennisontrailers.comT +353 (0)45 866468 
F +353 (0)45 876244
E info@dennisontrailers.com

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE


