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FGS chassistechniek ®
Ideale Rollin-Rollout concepten

FGS Show & Event ®
Als het bijzonder moet zijn

FGS Heavy-Duty plateaus ®
Laag eigen gewicht, veel netto laadvermogen

Alle FGS producten vindt u onder www.fgs-nederland.nl en www.fgs-systems.de

FGS Tow & Trans ®
Alles op het gebied van autotransport

FGS-laadsystemen ®
Voor ieder laadprobleem de juiste oplossing

FGS smeermiddelen ®
Zoals de slogan van Schaefferoil luidt:
Good People – Great Products

• Low-Liner
• Single-Liner

Rollin-Rollout voertuigen



Low-Liner Single-LinerRollin-Rollout voertuigen
Low-Liner

V
o
o
rd

e
le

n

De Roll & Trans opbouwen zijn gesloten opbouwen voor bakkerijen, hoveniers, meubel-
makers, wasserijen of cateraars. Voor deze branches is snel laden en lossen van rollend 
goed het onderscheidend voordeel. De met kleine banden op de achterassen uitgevo-
erde voertuigen hebben geen wielkasten, een lage instaphoogte en een hoog technisch 
laadvermogen. Rollin-Rolloutvoertuigen hebben een 30 % snellere laad- en lostijd.

Single-Liner

Snel laden en lossen met originele wielen en banden op de achteras. Ten opzichte 
van de Low-Liner zijn de oprij- en hellinghoek iets ongunstiger. De gebruiks- en 
onderhoudskosten zijn daarentegen iets gunstiger. De Single-Liner heeft ook ca. 
100 kg meer netto laadvermogen dan de Low-Liner.
De voertuigen kunnen met diverse soorten opbouwen worden uitgevoerd.

Snel laden en lossen, ca. 30 % tijdsbesparing Geen wielkasten – efficiente laadruimte Aerodynamische spiegelbak Veel inbouwvariantenOverrijdbare, veerontlaste  laadklep, ook als vast portaal met dubbele deuren leverbaar

Low-Liner

Type LL 35 LL 48

Bruto laadvermogen 3500 kg 4800 kg

Netto laadvermogen tot 1100 kg tot 2350 kg

Laadvloerlengte tot 5500 mm tot 5500 mm

Laadvloerbreedte tot 2400 mm

Banden 195 / 50 R 13 195 / 50 R 13

Oprijhoek vanaf 7°

Hellinghoek 3 – 4°

Single-Liner

Type SL 35

Bruto laadvermogen 3500 kg

Netto laadvermogen 1150 kg

Laadvloerlengte tot 5500 mm

Laadvloerbreedte tot 2400 mm

Banden Origineel

Oprijhoek 12°

Zichthoek 3°


