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Ifor Williams
Trailers

In veilige handen
Sedert 1958 stellen mensen vertrouwen in onze trailers: vraag het maar aan een 

eigenaar, ze zijn niet moeilijk te vinden. Als specialisten in ontwerp en constructie, 

hebben we voortdurend de standaards bepaald en dit zowel in de UK als door 

bijna heel Europa. We zijn een onafhankelijk bedrijf met één doel: het bouwen 

van de beste producten op de markt. Jaarlijks kiezen meer dan 30.000 mensen 

voor onze trailers, maar we staan niet stil. Onze toegewijde investering in nieuwe 

technologieën en materialen verzekert ons dat onze producten voortdurend 

de verwachtingen van onze klanten overtreffen. We weten dat kwaliteit, kracht, 

waarden en onderhoudsgemak voor u van essentieel belang zijn.

Daarom hebben we ze de drijvende kracht gemaakt achter alles wat we doen … Inhoud
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Commercial Trailers

Bekijk elk model uit ons gamma

commerciële trailers en je zult zien dat

duurzaamheid, sterkte en trekgemak 

de voorname kenmerken zijn.

Alle mogelijke toepassingen van trailers

werden zo zorgvuldig onderzocht dat

uw trailer met de mogelijke opties zo

kan uitgerust worden dat de job snel 

en veilig kan worden uitgevoerd.

Flexibiliteit bij laden en lossen
De meeste modellen worden voorzien van een

achterbord, een oprijklep of laadrampen.

Zo vind je altijd een trailer die je het beste dient: 

laad je met de hand, een vorkheftruck, of zelfs 

al rijd je op de trailer, er is voor elk wat wils.

Stabiliteit tijdens het trekken
Al onze commerciële trailers zijn uitgerust met 

de exclusieve Ifor Williams balk-assen en het

bladvering systeem. Deze zijn ontwikkeld en

verfijnd voor veilig en stabiel rijden.

Gelijkaardige systemen worden wereldwijd 

gebruikt bij bedrijfsvoertuigen waarbij wegligging 

bij beladen toestand belangrijk is.

Het Ifor Williams balkassysteem, duurzaam en 

onderhoudsvriendelijk, zorgt ervoor dat uw trailer 

zijn waarde behoudt.

Veiligheid bij laden en lossen
Er is een ganse rij accessoires voorzien om u te

verzekeren dat uw lading stevig en veilig kan

worden vastgesjord. Zelfs voor moeilijke ladingen

bieden zij een oplossing.

Weinig onderhoud, lange levensduur
Het gegalvaniseerde stalen chassis en de dissel

garanderen een optimale bescherming tegen

corrosie. Al onze commerciële trailers hebben 

een veiligheidscode en elk detail draagt bij tot

topkwaliteit en een lange, probleemloze 

levensduur.LM146/B beavertail met als opties voorbord en stalen laadplanken, en de GD85G met draadzijden
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LM146 met als opties: zijborden, hoofdbord, achterbord en ladderrek

4



LM126

LM166 drie-asser met voorbord, elektrische winch, 

laadplanken, steunpootjes en spanbanden
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Platform

Platformtrailers

Van de kleinste LT85G tot de grootste

LM208G, allen zijn ze gebouwd op 

een gelast, gegalvaniseerd chassis, 

dat gebout is aan de spits toelopende

dissel. Vanzelfsprekend zijn ze ook

uitgerust met het Ifor Williams

balkassysteem en de bladvering.

Elk karwei kan worden uitgevoerd door 

het gebruik van een platformtrailer.

Ons platformgamma bewijst de flexibiliteit van 

de commerciële reeks. Van dakwerkers tot 

tuiniers, van zelfstandige tot gemeentebesturen, 

allen hebben ze reeds deze trailers ontdekt die 

zware en/of grote ladingen aankunnen.

De platformserie bestaat in verschillende 

breedtes (van 1,52m tot 2,50m) en 

lengtes (van 2,44m tot 6.10 m).

Het maximaal toegelaten gewicht varieert 

van 2000kg tot 3500kg.

Voorziening voor het opbergen

van laadplanken.

De platformserie is uitgerust met een opbergsysteem 

voor de optionele laadrampen.
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Platformtrailers
vervolg

De platformtrailers zijn dubbelassig, maar je kan ook 

kiezen voor een drie-asser (behalve LM106G en LM127G)

Ze zijn stevig, aanpasbaar aan uw behoeften 

en onderhoudsvriendelijk. Standaard zijn ze

uitgevoerd met een sterke multiplex vloer, die

voorzien is van een fenolharslaag. Optioneel kan

men kiezen voor een aluminium traanplaatvloer.

Ook vloerogen, vastgeankerd aan het chassis zijn

optioneel. Verder kan men de trailer voorzien van

nog meer accessoires zoals een voorbord,

ladderrek, zijborden (neerklapbaar en afneembaar),

en draadzijden verhogingen van 80cm.

Voeg daarbij een winch, steunpootjes en

laadrampen of een oprijklep toe en

de multifunctionele trailer kan ook

gebruikt worden voor het vervoer

van machines zoals graafmachines

of grasmachines.

LT85 met zijborden, voorbord, achterbord en ladderrek

Platform



LM146 met voorbord, zijborden, draadzijden verhogingen, een oprijklep uit 1 stuk, steunpootjes en manuele winch
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Beavertail
Trailers

Deze trailers zijn vergelijkbaar met de

platformtrailers, maar hebben aan de

achterzijde een hellend achterstuk.

Deze trailers hebben dus de flexibiliteit 

van de platformtrailers met daarenboven

het voordeel van een lage oprijhoogte

aan de achterzijde van de trailer.

Zoals alle platformtrailers kunnen deze beavertail

trailers voorzien worden van een winch (elektrisch

of manueel). Zo kunt u gemakkelijk defecte

voertuigen laden en lossen.

De breedtes zijn 1,98m of 2,25m en er zijn 

twee nuttige lengtes nl. 4,23m en 4,77m.

De MTM is 2000kg of 3500kg.

De beavertail modellen kunnen verder uitgerust

worden met een oprijklep of

laadrampen, steunpootjes, een voorbord, en 

een ladderrek.

Voertuigen met verlaagde ophanging zijn niet geschikt om geladen 

te worden op dit type trailer.

Beavertail
LM166/B met optionele steunpootjes

LM167/B

met voorbord,

laadplanken, elektrische winch,

steunpootjes en vloerogen

LM146/B met voorbord, steunpootjes en spanbanden



Tiltbed TB5521-353 met 

oprijklep en zijborden

Naast de CT166 & 167 is er nog 

een andere tiltbed serie die 

6 modellen aanbiedt (4 lengtes 

waarvan 2 met twee of drie assen, 

alle 2100mm breed).

Voor details hierover zie de 

specifieke folder van de tiltbeds.
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Tiltbed
Trailers

Voor eigenaars van machines/voertuigen

die laag bij de grond hangen of voor

depannagefirma’s, is de tiltbed de ideale

keuze! Deze heeft de voordelen van een

platformtrailer met daarbovenop het

kippende platform voor gemakkelijk laden.

Ifor Williams biedt 8  verschillende tiltbed modellen aan.  

De CT166 en CT167 maken al jaren deel uit van het gamma . 

Deze komen op deze pagina uitgebreid aan bod. 

Er is ook een supplementaire serie Tiltbed trailers 

(6 uitvoeringen) beschikbaar met een andere look , 

afmetingen, en dit zowel in 2-assers als 3-assers. Meer info 

over deze TB serie, waarvan hieronder een foto, vind je terug 

in de specifieke TB folder. 

De CT166 en CT167 zijn resp. 1,98m of 2,25m breed.

De lengte is 4,77m.  

Beiden hebben ze een MTM van 3500kg. Het kippen 

gebeurt standaard door een hydraulische manuele pomp. 

De kleine oprijhoek (ca12°) en oprijklep vergemakkelijken 

het oprijden van alle soorten rollend materieel. Een langere 

oprijklep (93cm) is beschikbaar als optie.

Ze zijn sterk, aanpasbaar aan uw behoeften en 

onderhoudsvriendelijk. Standaard zijn ze  uitgevoerd met 

een stevige multiplexvloer  voorzien van een fenolharslaag.

Opties zijn: een aluminium traanplaatvloer, vastgeankerde 

vloerogen,  voorbord, ladderrek of draadzijden  

verhogingen …

CT166 met zijborden, voorbord en lange oprijklep CT166 met voorbord en lange oprijklep

CT166 met oprijklep 93cm



De algemeen gebruik trailers hebben hun

naam niet gestolen: ze worden gebruikt

voor elk type lading van bouwmaterialen

tot expeditiemateriaal.

Stevig, aanpasbaar en onderhoudsvriendelijk, de

algemeen gebruik serie is ontworpen om weerstand

te kunnen bieden aan het dagelijks gebruik in de

bouwindustrie en andere zware omstandigheden.

De trailers zijn vervaardigd uit gelast staal

(gegalvaniseerd chassis met vast voorbord en

zijborden). Deze borden zijn gemaakt uit

voorgevormd gegalvaniseerd staal en worden

gedragen door gegalvaniseerde stalen beugels.

De algemeen gebruik serie wordt aangeboden in

3 mogelijke nuttige breedtes en lengte. Allen zijn

ze uitgerust met het Ifor Williams balkassysteem en

parabolische bladvering. Achteraan kan men kiezen

tussen een achterschot of een oprijklep (incl. veren).

De MTM varieert van 1400kg tot 2700kg.

Hard-tops zijn 

beschikbaar voor

de GD84 en GD85

Algemeen gebruik 
Trailers

GD105 met oprijklep en de optionele maasstalen verhogingen

GD64 op missie in de Australische natuur

Algemeen
gebruik
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GD85 met oprijklep



GD85 met optionele klep en canopy

GD85 met klep en optionele verhogingen

GD105 met klep en optionele verhogingen

GD84 enkelasser 

met optionele steunpootjes
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De Ifor Williams diepladerserie is 

speciaal ontworpen om graafmachines 

te transporteren en is een standaard-

voertuig geworden van vele 

verhuurcentra.

We bieden 3 types aan:

De GP-serie (zie hieronder), de

GX-serie en GH-serie (zie verder).

De GP-serie, is gekend als de sterkste dieplader

in zijn domein en heeft een open rechthoekig

stalen framework (kaderwerk), geïntegreerd in

het chassis.

Het MTM van deze trailers is 3500 kg en je

kan kiezen uit 3 lengtes en verschillende

bandenmaten. Sommige modellen worden in

een drie-assige uitvoering aangeboden.

De GP-serie is uitgerust met een stevige

multiplexvloer met een fenolharslaag.

Voor wie dit wenst, is er ook een aluminium

traanplaatvloer, vloerogen, en een verlengde

klep of laadplanken (1,83 m ipv 1,22m).

Alle diepladers zijn voorzien van geïntegreerde

steunen aan de klep of aan de oprijplaten.

Deze standaarduitrusting zorgt voor een goede

ondersteuning tijdens het laden zonder

steunpootjes te moeten uitzetten.

De GP trailers kunnen geleverd worden met

zowel lage als hoge zijkanten.

De modellen met lage zijkanten kan men hebben

met open of gesloten zijden. En deze hebben

een extra standaard platform vooraan.

De modellen met verhoogde zijkanten hebben

altijd gesloten zijden. Optioneel kan men hier

ook voor het extra platform kiezen.

Deze verhoogde zijkanten bieden het voordeel

dat de trailer ook als algemeen gebruik trailer

kan gebruikt worden.

Diepladers

GP106 lage zijden met oprijbalken 1,22m GP106 met klep en optionele verhogingen

GP126 drie-asser met gesloten zijden, en lange oprijklep 1,83m GP126 drie-asser met gesloten zijden en lange oprijklep 1,83m 

12



GH94 met klep

Diepladers

De GX serie is beschikbaar met verhogingen

(enkel bij modellen met klep) 

De GH-serie is de meest recente van de 

diepladers en is beschikbaar in verschillende 

afmetingen.

Deze serie bestaat uit een gelaste constructie en heeft 

het grootste laadvermogen van al onze diepladers en 

bovendien de laagste laadhelling.

Alle details van deze serie vind je in de specifieke GH folder 

De GX serie bestaat uit geplooide

gegalvaniseerde stalen secties

met gedichte zijkanten voor een grote

flexibiliteit. De nieuwe vormgeving

zorgt ervoor dat de machinebestuurder

veilig uit de cabine kan stappen.

Je kan de keuze maken tussen een model met

twee verstelbare (in de breedte) oprijplaten 

(geperforeerd staal) of een oprijklep uit 1 stuk.

Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar in de 

GX-serie, van de GX84 tot de grootste GX126.

Allen kunnen ze verder uitgebreid worden met

opties zoals een ladderrek of draadzijden verhogingen 

(enkel mogelijk bij model met oprijklep uit 1 stuk), 

of een extra lange klep/oprijplaten (1,83 ipv 1,22m).

De geïntegreerde steun vooraan voor de graafbak is 

standaard. De MTM is 2700 of 3500 kg.

Ook bij de GX serie vinden we de geïntegreerde

steunen aan de achterklep/oprijbalken terug.

Deze standaarduitrusting zorgt voor een goede 

ondersteuning tijdens het laden zonder steunpootjes 

te moeten uitzetten.

GX126 drie-asser

met oprijklep

Diepladers

GX84 met oprijklep
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Standaarduitrusting

Chassis & Vloer

Balkas

Koppelingshoofd

Vloer

Reservewiel

Oprijbalken

Chassis
De onderkant van de 

trailer bestaat uit een 

gegalvaniseerd stalen 

chassis en dissel voor

een levenslange 

bescherming tegen corrosie.

Vloer
Deze is aan beide kanten

voorzien van een fenol-

harslaag en heeft een 

antisliplaag op het 

bovenoppervlak.

Balkas & parabolische
bladvering
Ifor Williams balkassen

verhogen de stabiliteit en

betrouwbaarheid en zijn

tevens onderhouds-

vriendelijk.

Reservewiel 
Een gemonteerd 

reservewiel behoort tot 

de standaarduitrusting.

Koppelingshoofd
Het afsluitbare

koppelingshoofd.

Oprijrampen
Deze zijn standaard op de 

GP & GX modellen en zijn 

verstelbaar in de breedte.

Geperforeerde stalen
laadrampen 

1,83 of 2,44m lang, inclusief 

een paar steunpootjes om 

de trailer te ondersteunen 

tijdens het laden.

Overgangsstuk 
voor klep

Deze optie is mogelijk op 

GX en GP trailers (wordt 

vast gebout aan klep).

Lichte aluminium
laadrampen 

1,83 of 2,44m lang, inclusief 

een paar steunpootjes om 

de trailer te ondersteunen 

tijdens het laden.

Oprijklep uit 1 stuk

van 1,83m. Dit kan 

gemonteerd worden op 

de platformtrailers

(met of zonder borden/

draadzijden).

Oogkoppeling
DIN 40mm

Voorbord en zijborden 

Voor de LT/LM/CT serie.

Optionele
Uitrusting

Ladderrek 

Beschikbaar voor LT/LM/CT

GD/GX serie en GP serie 

met hoge zijden.

De uitbreiding van de standaard trailer 

zorgt ervoor dat u uw trailer volledig 

kan uitrusten volgens uw behoeften.
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Spanbanden 

Verzekeren vaste ladingen 

in de trailers.

Vloerogen

Vastgeankerde vloerogen

verzekeren goede vast-

hechtingspunten in de 

vloer.

Spatlappen

Met Ifor Willams logo 

(standaard in de Benelux).

Manuele winch 

2 of 3 ton capaciteit 

(om voertuigen tot 

respectievelijk 2 of 3 ton 

te laden met een helling 

van 21°).

Elektrische winch

Elektrische winch met

afstandsbediening (voor 

het laden van voertuigen 

tot 3 ton met een helling 

van 21°).

Aluminium traanplaat
vloer

Steunpootjes

Beschikbaar voor alle modellen om bijkomend stevigheid te bieden bij laden en lossen.

De diepladers hebben geïntegreerde steunen vastgemaakt aan de oprijklep/balken.

Optionele
Uitrusting

Draadzijden verhogingen zijn

verkrijgbaar op de meeste modellen 

en bieden de mogelijkheid om grote

volumes te laden zoals snoeihout,

schors, enz.

Canopies zijn

beschikbaar voor

heel wat 4 x 4

pick-ups en ook

voor sommige

trailers.

Voor meer details 

contacteer uw 

dealer.



GX106 met oprijbalken
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Trailer
Specificaties
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Platform Trailers   
LT Serie MTM Banden 

LT85                       2.44x1.52 2000kg 145R10C 450kg optie optie std optie optie optie optie - - optie†† optie optie optie std

LT105                     3.01x1.68 2000kg 145R10C 510kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LT125                     3.62x1.68 2000kg 145R10C 565kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LT106                     3.01x1.98 2000kg 145R10C 555kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LT126                     3.62x1.98 2000kg 145R10C 615kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LT146                     4.23x1.98 2000kg 145R10C 660kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM 5-Serie 
LM85                      2.44x1.52 2700kg 195/60R12C 495kg optie optie std optie optie optie optie - - optie†† optie optie optie std

LM105                    3.01x1.68 2700kg 195/60R12C 575kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM125                    3.62x1.68 2700kg 195/60R12C 620kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM 6-Serie 
LM106                    3.01x1.98 3500kg 195/60R12C 620kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM126*                  3.62x1.98 3500kg 195/60R12C 675kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM146*                  4.23x1.98 3500kg 195/60R12C 735kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM166*                  4.77x1.98 3500kg 195/60R12C of185/70R13 795kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM186*                  5.47x1.98 3500kg 195/60R12C of185/70R13 855kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM206 3-asser      6.10x1.98 3500kg 195/60R12C of185/70R13   optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie - optie std

LM 7-Serie + LM208 
LM127                    3.62x2.25 3500kg 185/60R12C 705kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM147*                  4.23x2.25 3500kg 185/60R12C 775kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM167*                  4.77x2.25 3500kg 195/60R12C of185/70R13 845kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM187*                  5.47x2.25 3500kg 195/60R12C of185/70R13 915kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie optie optie std

LM207 3-asser      6.10x2.25 3500kg 195/60R12C of185/70R13 1040kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie - optie std

LM208 3-asser      6.10x2.50 3500kg 195/60R12C of185/70R13 1276kg optie optie std optie optie optie optie optie optie optie†† optie - optie std

drie-asser mogelijk = +110kg

Beavertail Trailers 
LT146/B                 4.23x1.98 2000kg 145R10C 685kg optie optie† optie** optie optie optie optie - - - optie optie optie std

LM146/B                4.23x1.98 3500kg 195/60R12C 725kg optie optie† optie** optie optie optie optie - - - optie optie optie std

LM147/B                4.23x2.25 3500kg 195/60R12C 780kg optie optie† optie** optie optie optie optie - - - optie optie optie std

LM166/B                4.77x1.98 3500kg 195/60R12C 785kg  optie optie† optie** optie optie optie optie - - - optie optie optie std

LM167/B                4.77x2.25 3500kg 195/60R12C 875kg  optie optie† optie** optie optie optie optie - - - optie optie optie std

Tiltbed Trailers 
CT166                    4.77x1.98 3500kg 195/60R12C 885kg optie optie* std optie optie - - - - optie optie - optie std

CT167                    4.77x2.25 3500kg 195/60R12C 985kg optie optie* std optie optie - - - - optie optie - optie std

* Zonder achterbord: een standaard klep 1’ is wel voorzien.
† Moet vermeld worden bij bestelling trailer, vereist bevestigingskit.
** Enkel mogelijk bij bestelling trailer.
†† Voor-, zij- en achterborden vereist.

Andere opties

Manuele lier 2000kg 

Manuele lier 3000kg 
Elektrische lier
(Manuele lier niet beschikbaar bij tiltbed)

Afn
eem

baar v
oorb

ord

Spatla
ppen

Zie folder tiltbed voor alle details
van de volledige serie tiltbeds.
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Trailer
Specificaties
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Algemeen gebruik Trailers
     

GD 4-Series  MTM Banden  

GD64 Enkelas           1.89x1.25 1300kg 165R13C 325kg 355kg optie optie optie optie std - - optie optie optie

GD84 Enkelas           2.50x1.25 1300kg   165R13C  355kg 385kg optie optie optie optie std - - optie optie optie

GD84 Enkelas           2.50x1.25 1460kg   175/75R16  395kg 415kg optie optie optie optie std - - optie optie optie

GD84 Enkelas           2.50x1.25  1460kg   6.50R16C  400kg 420kg optie optie optie optie std - - optie optie optie

GD 5-Series  

GD85                        2.50x1.58 2700kg 165R13C 485kg 525kg optie optie optie optie optie - - optie optie optie

GD105                      3.11x1.58 2700kg 165R13C 550kg 585kg optie optie optie optie optie - - optie optie optie

GD125                      3.73x1.58 2700kg 165R13C 585kg 620kg optie optie optie optie optie - - optie optie optie

GD 6-Series 

GD106                      3.11x1.77 2700kg 165R13C 600kg 625kg optie optie optie optie optie - - optie optie optie

GD126                      3.73x1.77 2700kg 165R13C  625kg 660kg optie optie optie optie optie - - optie optie optie

De toewijding van Ifor Williams voor 

veiligheid van trailers

Iedere trailer is uitgevoerd met een identificatie-plaat 

waar een uniek serienummer ingeëtst is.

Daarenboven is ook in de dissel een uniek nummer 

lasergesneden, dat onmogelijk is om weg te halen 

zonder zichtbare beschadigingen aan te brengen 

aan de nummers en de gegalvaniseerde eindlaag. 
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Andere opties (GD serie)

Manuele lier 2000kg 

Manuele lier 3000kg 

Elektrische lier

Canopy
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Diepladers
Specificaties
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Standaard oprijklep/-balken zijn 1,22m. Ook beschikbaar in 1,83m.  Leeggewichten van standaarduitvoeringen,
 † Deze trailers hebben geen reservewiel standaard

*Inclusief standaard 3 paar vastzetpunten

175/7
5R16C b

anden
6.5

0R116C 1
0PR b

anden

        

GX Serie  MTM    

GX84 Oprijbalken 2.45x1.27  2700kg 540kg - - - - - - optie - optie std std std optie* optie std

GX84 Oprijklep 2.45x1.27 2700kg 540kg - - - - - - optie optie optie std std std optie* optie std

GX105 Oprijbalken 3.03x1.57 2700kg 660kg - - - - - - optie - optie std std std optie* optie std

GX105 Oprijklep 3.03x1.57 2700kg 675kg - - - - - - optie optie optie std std std optie* optie std

GX105 HD Oprijbalken 3.03x1.57 3500kg - 670kg - - - - - optie - optie std std std optie* optie std

GX105 HD Oprijklep 3.03x1.57 3500kg - 690kg - - - - - optie optie optie std std std optie* optie std

GX125 HD Oprijbalken 3.66x1.57 3500kg - 740kg - - - - - optie - optie std std std optie* optie std

GX125 HD Oprijklep 3.66x1.57  3500kg - 760kg - - - - - optie optie optie std std std optie* optie std

GX106 Oprijbalken 3.03x1.84  3500kg - 700kg - - - - - optie - optie std std std optie* optie std

GX106 Oprijklep 3.03x1.84  3500kg - 715kg - - - - - optie optie optie std std std optie* optie std

GX126 Oprijbalken 3.66x1.84 3500kg - 765kg - - - - - optie - optie std std std optie* optie std

GX126 Oprijklep 3.66x1.84 3500kg - 795kg - - - - - optie optie optie std std std optie* optie std

GX126 3-asser 3.66x1.84 3500kg - 875kg - - - - - optie - optie std std std optie* optie std

GX126 3-asser 3.66x1.84 3500kg - 890kg - - - - - optie optie optie std std std optie* optie std

GH Serie     

GH64 1.88x1.23  1500kg - - - 270kg - - - optie - - std* std std - std std

GH94† 2.80x1.31 2700kg - - - 500kg - - - optie - - std* std std - std std

GH94BT† 2.80x1.31 2700kg 530kg - - - - - - optie - - std* std std - std std

GH1054BT† 3.06x1.62  3500kg - - - - 660kg - - optie - - std* std std - std std

GH106BT† 3.06x1.84  3500kg - - - - 710kg - - optie - - std* std std - std std

GH126BT† 3.66x1.84  3500kg - - - - 765kg - - optie - - std* std std - std std

GH146BT†  3-asser 4.20x1.84  3500kg - - - - 940kg - - optie - - std* std std - std std

GP-Lage zijkanten

GP106 Oprijbalken   3.06x1.78 3500kg - 705kg 705kg - - 765kg 780kg optie - - std std std optie optie optie

GP106 Oprijklep    3.06x1.78 3500kg - 720kg 720kg - - 780kg 795kg optie - - std std std optie optie optie

GP126 Oprijbalken    3.66x1.78 3500kg - 780kg 780kg - - 840kg 855kg optie - - std std std optie optie optie

GP126 Oprijklep    3.66x1.78 3500kg - 795kg 795kg - - 855kg 870kg optie - - std std std optie optie optie

GP126 3-asser Oprijbalken    3.66x1.78 3500kg - 890kg 890kg - - 980kg - optie - - std std std optie optie optie

GP126 3-asser Oprijklep     3.66x1.78 3500kg - 905kg 905kg - - 995kg - optie - - std std std optie optie optie

GP146 3-asser Oprijbalken     4.28x1.78 3500kg - 915kg 915kg - - 1005kg - optie - - std std std optie optie optie

GP146 3-asser Oprijklep      4.28x1.78 3500kg - 930kg 930kg - - 1020kg - optie - - std std std optie optie optie

GP-Hoge zijkanten

GP106H Oprijbalken    3.06x1.78 3500kg - 785kg 785kg - - 845kg 860kg optie - optie std std optie optie optie std

GP106H Oprijklep   3.06x1.78 3500kg - 800kg 800kg - - 860kg 875kg optie optie optie std std optie optie optie std

GP126H Oprijbalken   3.66x1.78 3500kg - 870kg 870kg - - 930kg 945kg optie - optie std std optie optie optie std

GP126H Oprijklep   3.66x1.78 3500kg - 885kg 885kg - - 945kg 960kg optie optie optie std std optie optie optie std

GP126H 3-asser Oprijbalken   3.66x1.78 3500kg - 980kg 980kg - - 1070kg - optie - optie std std optie optie optie std

GP126H 3-asser Oprijklep   3.66x1.78 3500kg - 995kg 995kg - - 1085kg - optie optie optie std std optie optie optie std

GP146H 3-asser Oprijbalken   4.28x1.78 3500kg - 1095kg 1095kg - - 1105kg - optie - optie std std optie optie optie std

GP146H 3-asser Oprijklep   4.28x1.78 3500kg - 1030kg 1030kg - - 1120kg - optie - optie std std optie optie optie std



Productontwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz. zijn correct
op het moment van ter perse gaan. We streven er voortdurend naar onze
producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen
in ons assortiment of in onze individuele modellen.
Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals
beschreven in deze brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een
order plaatst. Onze distributeurs hebben uitgebreide productkennis en
zullen u graag van dienst zijn bij de keuze van uw commercial trailer.
© Ifor Williams Trailers Ltd 2018. All rights reserved.
Niets van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm en
op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming
van Ifor Williams Trailers Ltd.
In deze folder werden de machines lukraak vastgebonden, enkel ter
illustratie. Raadpleeg steeds uw leverancier van machines voor de correcte
positie van het vastbinden.

Ontwerp van Ikon Design Ltd. Fotografie van Red Photography Ltd. Land

Ifor Williams Trailers Benelux bvba

www.iforwilliams.net
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